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De ontwikkelingen in de (wereld) economie 
dwingen tot alertheid, maar Nederlands vastgoed 
en woninghypotheken blijven interessant als 
belegging

Ondanks het lagere tempo van economische groei 
en een renteklimaat met onzekerheden blijven 
vastgoed en woninghypotheken in onze optiek 
ook de komende jaren interessante beleggings-
categorieën. De historisch lage aanvangsrende-
menten en de vertraging van de huurprijsgroei 
in diverse vastgoedsegmenten vragen dus om 
goed onderbouwde beleggingsproposities met 
passende risico-rendementsprofielen en goede 
samenwerking met andere stakeholders om aan  
de grote vraag van beleggers te kunnen voldoen.  
Onze verwachtingen met betrekking tot de 
verschillende deelmarkten zijn als volgt:

Woningen
• De woningmarkt blijft vanwege de grote vraag 

naar (betaalbare) huurwoningen in combinatie 
met achterblijvend aanbod een aantrekkelijk 
beleggingssegment. 

• Het aantal locaties waar mag worden gebouwd 
is schaars. Het vergroten van de woning-
voorraad is belangrijk om de betaalbaarheid van 
wonen structureel te verbeteren. Samenwerking 
tussen overheid, corporaties en marktpartijen is 
derhalve noodzakelijk om de bouwproductie te 
laten groeien. 

• Middenhuur is een segment waar institutionele 
beleggers tegen een zeer laag risico en met 
een acceptabel rendement hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen: dit 
segment is onmisbaar voor de doorstroming 
op de lokale woningmarkt, maar is ook een 
stimulans voor de leefbaarheid en inclusiviteit.

• Regelgeving en regulering zowel op lokaal als 
nationaal niveau en de gestegen bouwkosten 
brengen extra onzekerheden met zich mee. 

Winkels 
• De ontwikkelingen in relatie tot het retail-

landschap dwingen retailers en beleggers 
kritisch naar de markt te kijken. De retailmarkt 
is namelijk steeds duidelijker in te delen naar 
winnaars en verliezers, zowel qua retailers als 
locaties. 

• Focus voor wat betreft  beleggingsmoge-
lijkheden op traditionele retaillocaties moet 
daarom liggen bij de allerbeste locaties en 
retailconcepten. 

• Concreet betekent dit behouden van 
beleggingen op A1 milieus in de grotere steden 
en investeren in perspectiefrijke wijkcentra 
met dominantie in food. In de laatste groep 
kan door herpositionering c.q. herontwikkeling 
(maatschappelijke) waarde worden toegevoegd. 

• Op niet-traditionele winkellocaties ontstaan 
interessante beleggingsmogelijkheden op high 
traffic locaties en in de groeiende categorie 
mixed-use. In dergelijke concepten wordt een 
veelzijdige functiemix aangetroffen waar naast 
winkels onder andere ook horeca-, leisure- en 
werkfuncties deel van uit kunnen maken.

Zorgvastgoed 
• Zorgvastgoed is een voordehand liggende asset 

class om een positieve maatschappelijke impact 
via beleggingen in vastgoed te realiseren. 

• Zorgvastgoed, ook het curatieve segment, 
blijft een aantrekkelijke lange termijn 
belegging. Echter, veel bestaand zorgvastgoed 
is verouderd en moet gemoderniseerd en 
verduurzaamd worden. Institutionele beleggers 
kunnen hieraan een flinke bijdrage leveren.

• Er is door de vergrijzing sprake van een sterk 
groeiende vraag naar woonzorgvastgoed. 
De beschikbaarheid van nieuwe projecten is 
beperkt. De oplopende schaarste is zichtbaar 
in de competitieve beleggersmarkt waar de 
rendementen onder druk staan.

Inleiding
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Kantoren  
• Op traditionele toplocaties blijft de belang-

stelling van gebruikers en beleggers groot. 
• Door de grote vraagdruk neemt ook op OV 

locaties in de grote steden het beschikbare 
aanbod af en de gemiddelde huurprijs toe.

• Kansen ontstaan met nieuwe werkconcepten 
(bijvoorbeeld flexoffices) op traditionele 
locaties maar ook  op gemengde stedelijke 
locaties. 

• De kantorenmarkt wacht een grote herontwik-
kelingsopgave om aan de duurzaamheidsver-
eisten te voldoen. Er zijn kansen voor beleggers 
om een integrale rol te pakken en bij te dragen 
aan een verantwoorde verdichting van de stad 
met verschillende functies.

Mixed-use vastgoed
• Door de lage lange rente is er onder beleggers 

sprake van een zoektocht naar beleggingsmo-
gelijkheden met een core profiel. Echter, zeer 
lage aanvangsrendementen maken woningen, 
winkels en kantoren in de sterkste steden nu 
relatief duur, terwijl de acquisitiemogelijkheden 
zeer beperkt zijn.

• Door een iets hogere risicopremie is mixed-use 
vastgoed een geschikt alternatief. Beleggingen 
in mixed-use hebben een rendement/risico-
profiel dat op korte termijn ten minste gelijk 
zou moeten zijn aan dat van de gemiddelde 
individuele sectoren.

• De beschikbaarheid van dit type vastgoed 
is relatief groot en zal onder druk van de 
urbanisatie alleen maar toenemen.

• Mixed-use als assetclass kan nog profiteren van 
waardegroei, waar traditionele asset classes 
(bijvoorbeeld kantoren) al wat verder in de 
cyclus zitten. 

Woninghypotheken  
• Deze leningen blijven een interessante 

beleggingscategorie gezien de aantrekkelijke 
waardering ten opzichte van bijvoorbeeld 
staatsleningen, goede prestaties van de 
woningmarkt en de staat van de economie.

• Het risico bij woninghypotheken is relatief 
beperkt. Door de goede betaalmoraal van 
Nederlandse huishoudens en de gestegen 
woningprijzen is de kans op een default 
beperkt, het laagst is het risico voor NHG-le-
ningen en hypotheken met een lage LTV.

• De hypotheekrentes zijn relatief stabiel 
gebleven, door de hard dalende risico-vrije 
rentes zijn de marges echter gestegen. Omdat 
hypotheekrentes in de regel vertraagd reageren 
op veranderingen in de risico vrije rente is onze 
verwachting dat de hypotheekrentes in de 
komende periode zullen dalen.

• Door digitalisering kan het hypothekenproces, 
en met name de acceptatie, veel efficiënter 
uitgevoerd worden. Door veranderende 
regelgeving vereist het beheer echter extra 
aandacht bij hypotheekverstrekkers.
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De Nederlandse 
woningmarkt 
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Ondanks enorme behoefte, flinke uitdagingen  
op de woningmarkt

De druk op de Nederlandse woningmarkt is 
hoog. De voorraad kan zich niet snel genoeg 
aanpassen, waardoor de hoge vraag zich 
vertaalt in prijsstijgingen. Steeds vaker hebben 
middeninkomens, starters, studenten en 
ouderen moeite met het vinden van passende 
woonruimte. Vooral in de Randstad en grote 
steden is de beschikbaarheid van betaalbare 
woningen beperkt, zowel in de koop- als in de 
huursector. Een situatie waarvan wij verwachten 
dat deze nog lang in de toekomst zal bestaan 
vanwege de populariteit van deze gebieden in 
combinatie met de schaarse ruimte om extra 

woningen te realiseren. Voor beleggers blijft 
de woningmarkt de komende jaren daarom 
ook een aantrekkelijke beleggingsmarkt. Om 
aan de vraag van zowel woonconsumenten als 
beleggers te kunnen voldoen, zullen we slim 
met de schaars beschikbare ruimte moeten 
omgaan. Om de toegankelijkheid en betaal-
baarheid van de woningmarkt te verbeteren 
en om aan de ambitie van 75.000 nieuwe 
woningen per jaar te kunnen voldoen, is een 
grote inspanning nodig die alleen gezamenlijk 
met gemeenten, woningcorporaties en 
marktpartijen kan worden opgepakt.

Outlook Nederlandse 
woningmarkt

Compagniestraat, Alkmaar
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Definitie

Nederland telt momenteel zo’n 7,7 miljoen 
woningen. Deze woningvoorraad is verdeeld over 
verschillende deelmarkten. Voor een analyse hoe 
deze deelmarkten er nu, maar ook in de toekomst 
uit zullen zien, hanteren we simulaties van een 
woningmarktmodel (Socrates; ABF). In dit model 
worden vraag en aanbod van het heden in beeld 
gebracht en wordt de toekomst aan de hand van 
diverse scenario’s verkend.

Sociale huur
Momenteel telt Nederland zo’n 2,76 miljoen 
woningen die verhuurd worden onder de € 720 per 
maand. Dit betreft ruim 35% van de Nederlandse 
woningvoorraad. De verwachting is dat het aantal 
woningen dat verhuurd wordt onder de liberali-
satiegrens op de kortere termijn absoluut gezien 
redelijk gelijk blijft doordat de productie achter-
blijft vanwege de verhuurderheffing. Op de langere 
termijn neemt dit aantal echter licht af (e.e.a. 
afhankelijk van Nederlandse inkomensontwikkeling 
en bouwstrategie). Gemiddeld gezien laten onze 
prognoses tot 2040 zien dat ongeveer 31% van de 
woningen in Nederland nog behoort tot de sociale 
sector. 

Middenhuur 
Een term die tegenwoordig steeds vaker terugkeert 
is ‘middenhuur’. Bij middenhuur hebben wij het 
over huurwoningen in de vrije sector tussen € 720 
en circa € 1.000 per maand. De woningmarkt kent 
termen die met verschillende beleidsperioden nog 
weleens willen veranderen. Hieronder gaan we kort 
in op de context en toekomst van middenhuur. 

De sterk gestegen grond- en woningprijzen zorgen 
ervoor dat vooral grote steden minder aantrek-
kelijk kunnen worden voor bepaalde inkomens-
groepen. Steden worden hierdoor minder inclusief, 
wat tot problemen kan leiden met het huisvesten 
van bepaalde (noodzakelijke) beroepsgroepen. 
Veel gemeenten geven middenhuur dan ook een 
prominente plaats in het lokale woonbeleid. Voor 
een goede werking van de (lokale) woningmarkt 

kan middenhuur een belangrijke rol vervullen 
tussen de sociale huur- en koopsector. 

Anno 2019 worden er ongeveer 400.000 woningen 
verhuurd in het middenhuursegment. Het aantal 
middenhuurwoningen zal conform prognose (ABF 
Socrates) stijgen naar 540.000 in 2040 (+35%). 
Alleen de koopsector groeit absoluut gezien harder 
(van 4,5 miljoen naar 5,4 miljoen koopwoningen 
in 2040; +20%). Op langere termijn is de geprog-
nosticeerde vraag vanuit de woonconsument naar 
middenhuur groot en vanwege de brede doelgroep 
vrijwel structureel van aard, waardoor het verhuur-
risico beperkt is. De mate van huurindexatie wordt 
vaak voor een langere periode afgesproken (10-25 
jaar) waardoor de huurinkomsten goed zijn in te 
schatten. De momenteel hoge bouwkosten vertalen 
zich wel in lagere aanvangsrendementen voor 
beleggers. Hiertegenover staan een beperkter risico 
en stabiele looptijdrendementen die ook in een 
laagconjunctuur tot een aantrekkelijk rendement/
risicoprofiel leiden voor institutionele beleggers.

Vrijesectorhuur
Momenteel telt Nederland 575.000 vrijesector-
woningen (7,3% van de totale woningvoorraad).  
Het overgrote deel hiervan (400.000 woningen) 
wordt verhuurd in het middenhuursegment. De 
overige 175.000 woningen worden verhuurd boven 
de € 960 per maand. De voorraad van dit duurdere 
type woningen zal volgens prognose ook blijven 
toenemen. De komende periode van 2019 – 2022 is 
de verwachting dat de woningvoorraad van deze 
woningen op landelijk niveau stijgt naar 188.000 
woningen wat neerkomt  
op 5.000 woningen per jaar. 
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Bouwkosten

De bouwkosten zijn in Nederland de laatste 
jaren boven inflatie gestegen. De betaalbaarheid 
van bouwen staat hierdoor onder druk.
 
ONTWIKKELING BOUWKOSTEN VOOR NIEUWBOUWWONINGEN

Bron: CBS (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Woningtekort  

Nederland kent een woningtekort.  
Om dit op te lossen zouden er jaarlijks  

75.000 
 
woningen moeten 
worden bijgebouwd. 
(Bron: Nationale 

woonagenda)

Historische 
markthuurgroei  

De markthuurgroei van een institu-
tionele beleggingswoning bereikte 
in 2018 de hoogste huurgroei van de 
afgelopen 10 jaar:  

4,58%  
 
markthuurgroei t.o.v. 2017. 
(Bron: MSCI)

Facts & figures

Groei van grote steden  

In verhouding tot het aantal inwoners groeiden alle vijf 
de grote steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 
Rotterdam, Utrecht) sinds 2008 vrijwel elk jaar harder 
dan Nederland als geheel en onze voorspelling is dat 
deze trend zich de aankomende jaren voortzet.
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Afnemend woonoppervlak

Gemiddeld heeft een huishouden in een 
meergezinswoning (bv. appartement) 65 m² 
aan woonoppervlakte (CBS). In de Randstad is 
het gemiddelde woonoppervlak per persoon 
doorgaans kleiner dan daarbuiten. Als we de 
woningvoorraad per bouwjaarperiode bekijken, 
concluderen we dat woningen steeds kleiner 
gebouwd worden (m.u.v. Rotterdam). In 
hoogstedelijk gebied neemt het aantal vierkante 
meters woonoppervlak af in vergelijking met 

de voorgaande bouwperioden. In 2019 had 
een Amsterdamse woning (meergezins- én 
eengezinswoning) die gebouwd is na 2015 een 
oppervlak van 66 m². Voor een meergezins-
woning lag de gemiddelde oppervlakte lager 
(56 m²). Door de groei van middenhuur in de 
grote steden zal de afname van het gemiddelde 
woonoppervlak naar verwachting doorzetten. 

 
ONTWIKKELING GEMIDDELD OPPERVLAK VAN EEN MEERGEZINSWONING

Bron: CBS (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Beleggingsvolume in woningen

Het beleggen in woningen laat de afgelopen 
jaren een duidelijk positieve trend zien. Niet 
alleen vanuit Nederlandse beleggers, maar ook 
buitenlandse beleggers tonen interesse. Buiten-

landse beleggers richten zich hoofdzakelijk 
op grotere bestaande woningportefeuilles en 
minder op single asset deals. 

 
BELEGGINGSVOLUME WONINGEN PER KWARTAAL

Bron: JLL (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Beleggingsfocus

De woningmarkt vormt een aantrekkelijk 
beleggingssegment vanwege de grote vraag 
naar aantrekkelijke en betaalbare huurwoningen 
in combinatie met achterblijvend aanbod. Naast 
een stabiel en aantrekkelijk rendement kunnen 
woningbeleggingen in belangrijke mate bijdragen 
aan doelstellingen ten aanzien van maatschap-
pelijk verantwoord beleggen. De focus ligt vooral 
op de kansenkaartcategorieën 1 tot en met 4. Voor 
kansenkaartcategorie 5 tot en met 7 zijn er in 
beperkte mate mogelijkheden. Meer specifiek richt 
onze beleggingsfocus zich op:
•  Woningen in het middensegment (middenhuur). 

In kansenkaartcategorie 1 en 2 is de consumen-
tenvraag het hoogst en staat de betaalbaarheid 
van de koopsector onder druk. De vraag naar 
middenhuur beperkt zich echter niet tot de 
grote steden, ook in kansenkaartcategorie 3 
en 4 zien we op de juiste plekken beleggings-
kansen voor middenhuur.

•  In kansenkaartcategorie 1 en 2, en dan in het 
bijzonder in de G5, ligt de beleggingsfocus 
op woningen met huurprijzen tot € 1.500 per 
maand. 

•  In kansenkaartcategorie 1 is ruimte voor kleinere 
appartementen (30 tot 50 m²) met huurprijzen 
rond de liberalisatiegrens.

•  Appartementen van 60 tot 80 m² in kansen-
kaartcategorie 1 tot en met 3 met huurprijzen 
vanaf de liberalisatiegrens tot circa € 1.000 per 
maand. Ook zal er vraag blijven naar apparte-
menten groter dan 80 m². Passende huurprijzen 
bij deze categorie lopen nogal uiteen per 
gemeente en zullen daarom per object bekeken 
moeten worden. De focus ligt hierbij op 
woningen nabij voorzieningen en openbaar 
vervoer. 

•  Grondgebonden woningen van ongeveer  
120 tot 140 m² in kansenkaartcategorie 1 tot en 
met 4. Huurprijzen dienen hierbij te liggen vanaf 
de liberalisatiegrens tot € 1.250 per maand in 
stedelijke gebieden. 

•  Ook richten we ons op appartementen van  
70 tot 100 m² met huurprijzen vanaf de libera-
lisatiegrens tot € 1.250 per maand waarbij 
zorgdiensten worden verleend waardoor langer 
zelfstandig kan worden gewoond.

In bredere context richten we ons met 
woningbeleggingen op:
•  Multifunctionele woongebouwen waar naast 

wonen ook andere functies samenkomen, zoals 
werken, ontmoeten en recreëren (mixed-use 
concepten), nabij openbaar vervoer

•  Appartementen op locaties op loopafstand 
van grootschalige dagelijkse voorzieningen, 
stadscentra, wijkwinkelcentra en/of stationslo-
caties in stedelijke gebieden of met een unieke 
ligging.

•  Eengezinswoningen zowel in stedelijke 
gebieden en meer perifeer gelegen regio’s.

•  Duurzame woningen waarbij gasloos de  
nieuwe norm is. 

•  Langjarige samenwerkingsverbanden met 
gemeenten, ontwikkelaars en woningcorpo-
raties. Samen optrekken in wijkvernieuwing  
en gebiedsontwikkeling.
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Kansen en uitdagingen

Kansen Uitdagingen

Het kunnen bijdragen aan toekomstige woonvraag 

door middel van actieve participatie in grootschalige 

(stedelijke) woningprojecten in samenwerking met 

gemeenten en andere stakeholders. 

De schaarste aan courante beleggingen in 

huurwoningen in combinatie met gestegen 

bouwkosten maakt het voor institutionele beleggers 

lastig om investeringen te vinden met de gewenste 

rendement-risicoverhouding. 

Toenemende vraag naar diensten en 

serviceconcepten ten behoeve van huurders. 

Krapte op de markt kan leiden tot eenzijdige 

producten en bewoners. Gebrekkige differentiatie 

vormt een bedreiging voor het maatschappelijk 

middenveld en de inclusiviteit van steden.

Klimaatbestendige en energieneutrale 

woonproducten, dit in combinatie met een gezond 

binnenklimaat.

Stijgende huurprijzen die op lange termijn tot 

verminderde betaalbaarheid leiden en bij mutatie 

kunnen leiden tot huurverlaging (zaagtandeffect).

Lagere aanvangsrendementen maken alternatieve 

acquisitielijnen haalbaar, bijvoorbeeld transformatie, 

het aankopen van strategische grondposities en het 

investeren in middenhuurwoningen. 

Het snel verouderen van de bestaande 

woningvoorraad door de snelle ontwikkeling, 

zowel technisch, vanuit de bewoner, alsook door 

aangescherpte regelgeving op het gebied van 

duurzaamheid bij nieuwbouw.

Investeren in de woningmarkt kan een 

belangrijke rol spelen om invulling te geven aan 

duurzaamheidsambities (energetisch én sociaal-

maatschappelijk). 

De politieke agenda – vooral lokaal - wordt steeds 

prominenter met een stijgende onzekerheid als 

resultante. Zo wordt het woningwaarderingsstelsel 

een steeds invloedrijker instrument als het gaat 

om het vaststellen van aanvangshuur en huurgroei. 

Vooral bij kleinere woningen kan dit van invloed zijn. 
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Trends

•  Medio 2019 is de lange rente negatief voor 
Nederlandse staatsobligaties van alle looptijden. 
Dit is uniek voor de Nederlandse economie. 
Oude wetmatigheden om rentes te voorspellen, 
gaan wellicht niet meer op en mogelijk is een 
nieuw paradigma bereikt. Negatieve rente klinkt 
wellicht vreemd, maar eigenlijk is betalen voor 
het veilig wegzetten van iets normaal. Het is 
lastig om in te schatten hoelang we nog blijven 
zitten in een negatief renteklimaat. Volgens 
prognose van Oxford Economics zullen de lange 
rentes (10-jaars staatsobligaties) de aankomende 
jaren licht toenemen (worden weer positief), 
maar deze komen tot aan 2022 niet boven de 1%. 

•  Een oplopende lange rente heeft gevolgen voor 
de hypotheekrente aangezien deze een sterke 
correlatie kennen met elkaar. Mocht de rente 
gaan stijgen, dan zal de prijsontwikkeling voor 
een koopwoning naar verwachting afnemen. 
Onderzoek toont aan dat een verhoging van 
de hypotheekrente met 1% op den duur leidt 
tot een 6% lagere woningprijs (Conijn et al, 
2018). De woningprijzen zullen niet onmiddellijk 
wijzigen, want een eventuele prijscorrectie zal 
geleidelijk verlopen, mede onder invloed van 
allerlei andere factoren. 

•  Het ministerie van Binnenlandse Zaken is met 
marktpartijen, waaronder Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance, in 2018 overeengekomen om 
het woningtekort terug te brengen middels 
de Nationale woonagenda. De Nationale 
woonagenda schrijft de ambitie uit om jaarlijks 
75.000 woningen bij te bouwen. Op politiek 
vlak zien we dat dit woonbeleid echter ook 
steeds vaker decentraal wordt ingericht. 
Gemeenten hebben een sturende rol als het 
gaat over wonen en bepalen steeds vaker welke 
doelgroepen wel of niet bediend worden en 
tegen welke condities. Dit leidt tot versnipperde 
regelgeving waardoor verhuurrisico’s steeds 
meer plaatsgebonden worden en bijbouwen 
van woningen minder aantrekkelijk kan worden 
in de desbetreffende gemeente.

•  De minister van Binnenlandse Zaken heeft 
maatregelen aangekondigd om de positie 
van midden inkomens op de woningmarkt te 
verbeteren. Ten aanzien van vrijesectorhuur zijn 
vooral de aangekondigde ‘noodknop’ en cap 
op de WOZ-factor in het woningwaarderings-
stelsel van belang. Beide instrumenten zijn erop 
gericht om de aanvangshuur van de woningen 
te beperken. De maatregelen die de minister 
heeft aangekondigd, bevinden zich nog in de 
ontwerpfase. De precieze uitwerking is dan ook 
nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat regulering 
wordt ingezet om de betaalbaarheid van delen 
van de woningvoorraad voor middeninkomens 
op de lange termijn te garanderen.

• Als belegger in huurwoningen dient rekening 
gehouden te worden met de toekomstige 
huishoudensamenstelling en leeftijdsont-
wikkeling. Op de langere termijn (> 15 jaar) 
zal de groei van het aantal huishoudens 
gestaag doorzetten en een groot gedeelte van 
Nederland zal ouder worden. Groei van het 
aantal huishoudens zal vooral plaatsvinden in de 
Randstad, de Brabantse Stedenrij en Stadsregio 
Arnhem Nijmegen. De regionale verschillen 
in prijsontwikkeling die in het verleden zijn 
ontstaan, blijven ook op de langere termijn 
bestaan. Prijzen in markten met overdruk stijgen 
harder dan in gemiddelde markten en de prijzen 
in krimpmarkten blijven steeds verder achter 
bij de gemiddelde markten. De groei wordt 
voornamelijk veroorzaakt door toename van het 
aantal eenpersoonshuishoudens en deze zullen 
eerder huisvesting zoeken in hoogstedelijke 
gebieden. In een vergrijzende regio waar een 
kwalitatieve slag gemaakt moet worden, zal er 
sneller afscheid genomen moeten worden van 
grotere eengezinswoningen (uitponden).

• De gemiddelde grootte van een woning neemt 
de laatste jaren af. Vooral in hoogstedelijke 
gebieden zorgt dit ervoor dat woningen 
gedeeld worden. Dit worden ook wel 
‘friends-concepten’ genoemd waarbij twee of 
meer vrienden gezamenlijk één woning huren. 
Ook zien we steeds meer woonconcepten 
gericht op klein wonen in combinatie met ruime 
gemeenschappelijke ruimte en voorzieningen. 

• Maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen, 
leiden tot energieneutrale (passieve) woningen, 
of zelfs energieleverend. Dit is erop gericht 
om de impact op het klimaat te mitigeren. 
Daarnaast is er een groeiend besef dat ook 
adaptatie onontkoombaar is omdat reeds 
klimaateffecten merkbaar zijn (gevaar voor 
overstroming, hittestress, bodemdaling).

• We zien ook de opkomst van ‘slimme 
woningen’. Deze slimme woningen zijn deels 
gericht op het comfort van de bewoner maar 
ook ten behoeve van ver- en gebruiksgegevens, 
zie ook onderdeel: Trends, uitdagingen en 
mogelijkheden.
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Marktontwikkelingen gebruikersmarkt

Leegwaardegroei remt af maar blijft 
positief
• Bij de waardering van beleggingswoningen 

is het onderscheid tussen de scenario’s van 
uitponden (per stuk verkopen) of door  -
exploiteren (verhuren) van groot belang. 
De leegwaarde (beleggingswaarde in een 
uitpondscenario) heeft flink geprofiteerd van 
de aanhoudende vraag en het afnemende 
aanbod van koopwoningen. De leegwaardeont-
wikkeling groeit conform onze prognose door, 
maar wel op een lager tempo dan de afgelopen 
jaren. Voor de komende jaren wordt verwacht 
dat de schaarste op de woningmarkt verder 
zal toenemen, het woningtekort (Primos) zal 
nog verder oplopen. Dit resulteert in positieve 
woningprijsontwikkelingen waarbij de groei wel 
afremt. Volgens Oxford Economics stijgen de 
woningprijzen over 2019 nog fors (gemiddeld 
9,0%), maar zal deze groei afremmen in 2020 
(3,3%) en 2021 (2,9%).

• Het sterke herstel van de woningmarkt, 
gedreven door de historisch lage hypotheek-
 rente en het woningtekort, kan de vraag doen 
rijzen of er een prijscorrectie gaat plaatsvinden. 
Momenteel achten we de kans op een krediet-
gedreven oververhitting klein. De loan-to-
income (LTI; verhouding tussen gemiddelde 
leningsom en het gemiddelde inkomen) en 

price-to-income (PTI; verhouding tussen 
gemiddelde woningwaarde vs. gemiddeld 
inkomen) liggen nog steeds ruim onder de 
ongezonde pre-crisis ratio’s. Ook staan er 
volgens berekeningen van Calcasa momenteel 
vrijwel geen woningen meer onder water, 
waardoor er een zekere buffer aanwezig is 
(Calcasa, WOX Q1 2019). De woningprijzen 
stijgen namelijk sinds het tweede kwartaal van 
2013 en liggen inmiddels overal in Nederland 
boven het niveau van de vorige piek in 2008. 
Mocht onzekerheid toenemen voor een 
prijscorrectie op de koopwoningmarkt, dan is 
dit negatief voor de herwaardering. Echter, in 
dat geval kan de huurmarkt mogelijk profiteren 
van een verslechterd sentiment op de koop  -
woningmarkt. 

• De woonquote, de totale woonlasten als 
percentage van het besteedbaar inkomen, komt 
in 2018 voor huurders gemiddeld uit op 38,1%. 
Eigenaren besteedden in 2018 met gemiddeld 
29% een kleiner deel van hun besteedbaar 
inkomen aan wonen. Voor eigenaren daalde de 
woonquote sinds 2012, terwijl die voor huurders 
steeg. De verklaring is dat eigenaren veelal 
geprofiteerd hebben van de dalende rentes, 
dit in tegenstelling tot huurders die hun huren 
harder hebben zien stijgen dan de inkomens.

 
WOONLASTEN HUISHOUDENS NAAR EIGENDOM (WOONLASTEN/BESTEEDBAAR INKOMEN)

Bron: CBS (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Marktontwikkelingen investeringsmarkt

Aanhoudende beleggingsdruk
• Door de aanhoudende vraag naar woningen, 

en het beperkte aanbod, is de krapte op de 
woningmarkt groot en deze wordt op de 
korte termijn niet veel kleiner. Mede vanwege 
de ontwikkelingen op de koopmarkt en het 
aanblijvende woningtekort blijft de huurmarkt 
in trek bij woonconsumenten. De huurprijs-
stijgingen zijn enige jaren gematigder dan 
koopprijsontwikkelingen, maar ook in de 
huurmarkt is er sprake van een beperkt 
aanbod. Zeker in de grote steden is dit terug 
te zien, waar de huurprijzen sterker stijgen dan 
gemiddeld. Vanwege deze positieve vooruit-
zichten is de woningmarkt voor beleggers een 
aantrekkelijke investeringscategorie. Als gevolg 
daarvan was afgelopen jaar (2018) beleggen 
in wonen als assetclass de meest populaire 
beleggingscategorie. In 2019 lijkt dit beeld 
zich wederom te gaan herhalen en ook de 
prognoses voor de hieropvolgende jaren blijven 
positief voor wonen als beleggingscategorie.

• Door de toenemende populariteit is ook de 
concurrentie voor het verwerven van (nieuwe) 
woningen fors toegenomen. De beschik-
baarheid van beleggingsmogelijkheden is nog 
steeds beperkt. Hierdoor vindt er verschuiving 
in de ‘risk appetite’ plaats. Enerzijds door 
risicovollere locaties op te zoeken en anderzijds 

door marktsegmenten te vinden, ook binnen 
de G5, waar woningen nog tegen aantrekkelijke 
rendementen aangekocht kunnen worden. 

• Het aantal locaties waar mag worden gebouwd, 
is te laag. Het vergroten van de woningvoorraad 
is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen 
structureel te verbeteren. Het geringe aantal 
bouwlocaties is het gevolg van het beleid van 
lagere overheden en de passiviteit van het Rijk 
(CPB, 2019). Nu hebben gemeenten te weinig 
prikkels om in te stemmen met bouwplannen, 
omdat bestaande bewoners daar vaak niet 
op zitten te wachten en er geen financiële 
voordelen voor de gemeenten tegenover 
staan. Gemeenten hebben wel invloed op de 
kwaliteit van woningen en op de plek waar ze 
worden gebouwd en stellen daar vaak hoge 
eisen aan. Zo komen er niet meer, maar vooral 
duurdere (en kleinere) woningen (CPB, 2019). 
Vanuit institutionele beleggers die willen 
investeren in vastgoed vragen wij dan ook aan 
gemeenten om mee te werken aan plannen 
die wellicht meer maatschappelijk rendement 
bieden dan financieel rendement. In onze 
ogen zijn dit vooral middenhuurwoningen in 
de grote steden. Een segment dat onmisbaar 
is voor de doorstroming op de gemeentelijke 
woningmarkt, leefbaarheid en inclusiviteit.

 
INVESTERINGSKLIMAAT NEDERLANDSE WONINGMARKT

Bron: MSCI (2019), Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Risicopremie

Aanvangsrendement

10-jaars staatsrente

Totaalrendement

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Procent



Syntrus Achmea Outlook 2020-202215/110

Verwachtingen bruto aanvangsrendementen (BAR)

Stabiliserende aanvangsrendementen
• Conform prognose (Oxford Economics)  

kruipt de lange rente langzaam omhoog en 
gaat de inflatie weer richting 2% eind 2020.  
De economische groei dempt wat ten opzichte 
van voorgaande jaren en keert terug naar het 
normaal (rond de 1,5% groei per jaar).  
De werkloosheid is en blijft uitzonderlijk laag, 
maar loopt wel wat op in 2020. De koopkracht 
ontwikkelt zich dit jaar positief. Protectionisme 
(waaronder het Amerikaanse handelsbeleid), 
de brexit en Italië zijn momenteel belangrijke 
neerwaartse risico’s voor de Nederlandse 
economie (CPB, juni raming 2019).

• De waardeontwikkeling, die volgt uit 
het beschreven macro-economische 
toekomstbeeld, betekent voor woningen dat 
deze ieder jaar iets minder hard stijgen dan 
voorgaande jaren, maar zich nog steeds positief 
ontwikkelen voor de periode 2019 - 2022. De 
waardeontwikkeling vloeit voort uit enerzijds 
de yieldshift en anderzijds de huurgroei. De 
waardeontwikkeling zal vooral in 2019 - 2020 
gedreven worden door de aanscherping van 
de BAR. Wij zien dat de BAR over 2019 een 
stuk scherper is geworden in vergelijking 
met voorgaande jaren. Onze kortetermijnver-
wachting is dat de BAR in de aankomende 
jaren wat gaat uitbodemen en een meer 
stabiliserende trend laat zien. Naar verwachting 
zullen de risicopremies in de loop van 2020 
licht dalen. De risicopremie wordt voornamelijk 
gedrukt door de licht stijgende lange rente, en 

in mindere mate door de BAR.
• Opvallend is dat de gap tussen prime en 

gemiddelde aanvangsrendementen aan het 
slinken is. Het verschil in aanvangsrendementen 
tussen de grote steden werd kleiner doordat 
naast Amsterdam en Utrecht nu ook andere 
steden, zoals Den Haag en Eindhoven, steeds 
meer interesse krijgen van (inter)nationale 
investeerders. Dit zorgde voor verdere druk 
op de rendementen in deze steden. In de 
topsteden Amsterdam en Utrecht waar de 
prime aanvangsrendementen op gebaseerd 
zijn, bleven de prijzen stabiel. De aanvangsren-
dementen op toplocaties zijn reeds zeer laag 
waarbij er nauwelijks meer ruimte lijkt te zijn 
voor verdere yieldverkrapping.

 
VERWACHTE ONTWIKKELING BRUTO  
AANVANGSRENDEMENT IN DE MARKT 2020-2022

Kansenkaartcategorie Ontwikkeling BAR

1 →

2 → ↓

3 → ↓

4 → ↓

5 → ↑

6 ↑

7 ↑

↑ Naar boven bijgesteld t.o.v. vorige periode
→ Gelijk aan vorige periode
↓ Naar beneden bijgesteld t.o.v. vorige periode

 
ONTWIKKELING RENDEMENTEN EN RISICOPREMIE

Bron: MSCI (2019), Oxford Economics (2019), JLL (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Verwachtingen markthuur

Markthuurgroei neemt wat af en gaat 
meer richting inflatie bewegen
• De beleggingswaarde in een scenario van 

doorexploiteren zal, mits goed verhuurd, 
voor de aankomende drie jaar gemiddeld in 
Nederland meegroeien met inflatie plus een 
opslag naar aantrekkelijkheid van de locatie. 
Hiervoor hanteren wij de kansenkaart als basis 
waardoor de huurgroeiverwachtingen er als 
volgt uitzien (zie tabel hiernaast). Het afgelopen 
jaar was de markthuurgroei historisch hoog. 

• Door het aanblijvende woningtekort in de 
komende jaren (2019 t/m 2022) is onze 
verwachting dat de markthuren zullen blijven 
stijgen. Mede afhankelijk van de economische 
omstandigheden, verwachten wij dat de 
markthuurgroei in kansenkaartcategorie 1 t/m 
3 gemiddeld boven inflatieniveau zal liggen, 
maar met de potentie om in bepaalde regio’s 
en segmenten hier verder bovenuit te komen. 
Dit zullen vooral de binnenstedelijke gebieden 
zijn, waar een stijgende bevolking in combinatie 
met een beperkt woningaanbod druk zal 
blijven uitoefenen. De betaalbaarheid van het 
huurniveau is daarmee een politiek onderwerp 

geworden en lijkt in toenemende mate de 
grenzen voor de huurgroei te bepalen, vooral 
in het middensegment van de geliberaliseerde 
huursector. Voor de mindere regio’s zien wij 
nog steeds huurgroei, alleen zal deze over het 
algemeen net onder inflatie zijn.

VERWACHTE ONTWIKKELING MARKTHUUR  
T.O.V. INFLATIE 2020-2022

Kansenkaartcategorie Ontwikkeling huurgroei

1 ↑

2 ↑

3 ↑

4 →

5  ↓

6  ↓

7  ↓

↑ Hoger dan inflatie
→ Gelijk aan inflatie
↓ Lager dan inflatie

 
ONTWIKKELING HUUR EN LEEGSTAND

Bron: MSCI (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Investeringscyclus

Beleggingsvisie, de juiste woonproducten 
op de juiste plaatsen
• Qua producten is de beleggingsstrategie 

voor Nederlands woningvastgoed gericht 
op eengezinswoningen, (middelgrote) 
betaalbare appartementen en zelfstandige 
studenten woningen. Voor zorgwoningen zijn 
er eveneens kansen (zie beleggingscategorie: 
zorgvastgoed). Naast eengezinswoningen, 
(kleine) appartementen en studenten woningen 
zijn er mogelijkheden om te beleggen in 
mixed-use-objecten, waarbij verschillende 
functies zoals wonen, ontspanning en werken 
samenkomen. 

• De focus voor beleggen in woningen ligt  
binnen de kansenkaartcategorieën 1 t/m 4.  
Hier zien wij de meeste kansen voor de 
yieldontwikkeling en huurgroei voor de 
aankomende jaren. Vanuit de marktvraag 
zien we de beste kansen voor apparte-
menten gelegen in de G5 (Amsterdam, Den 
Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht) waar 
woningen tegen middenhuur worden verhuurd. 
De (geprognosticeerde) woonvraag naar 
middenhuur is hoog, waardoor het verhuur-
risico wordt gemitigeerd. Het beleggen in 
middenhuurwoningen kent hierdoor stabiele 
rendementen. Doorgaans hebben deze 
beleggingen een laag aanvangsrendement. 
Hiertegenover staat wel een relatief hoge 
opslag voor de exityield, die verzilverd kan 
worden na het vervallen van de middenhuur-
restrictie. Aangezien er een logische relatie is 
met het risico, is het looptijdrendement wat 

lager (in vergelijking met restrictievrije huurob-
jecten). Voor de lange termijn bieden midden-
huurbeleggingen naar onze visie stabiele 
beoogde looptijdrendementen met een beperkt 
risico die goed passen bij het beleggingsprofiel 
van een institutionele belegger. 

• In de G5 en in de overige universiteitssteden 
zien we beleggingskansen voor kleinere 
zelfstandige woningen, bijvoorbeeld voor 
studenten. De focus op mixed-use-objecten 
met de dominantie woonfunctie ligt in de 
kansenkaart op de categorieën 1 en 2 in de 
grotere steden. Verwacht wordt dat in deze 
regio’s en typen producten de hoogste waarde- 
en huurgroei te realiseren is.

• Voor de G5 wordt geadviseerd om meer 
core-plus- en value-add-strategieën te hanteren; 
denk aan structurele participaties in gebieds- 
en/of wijkontwikkelingen. Een core-strategie 
is aantrekkelijk in de omliggende gemeenten 
(in brede kring) van de G5. Daarnaast bieden 
de Brabantse Stedenrij, de as Amersfoort – 
Arnhem/Nijmegen en de steden Groningen, 
Zwolle en Maastricht mogelijkheden om goede 
rendementen te behalen, net als groeiende 
gemeenten rondom deze steden. 

• In de G5 is er in de sterkste wijken/locaties 
ruimte voor huurprijzen tot € 1.500 per 
maand. Dit geldt zowel voor appartementen 
als grondgebonden woningen. Buiten de G5 
geldt voor eengezinswoningen vaak € 1.250 als 
grens. Als de druk op de woningmarkt minder is 
(kansenkaartcategorieën 4 en 5), adviseren wij 
de huur te maximeren op € 1.000 per maand.

TIMING INVESTMENT CYCLE

Huurwoningen > € 1.500
in kansenkaartcategorie 1 t/m 4

Woningen in 
kansenkaartcategorie 1 t/m 4  

voor huren € 1.000 - € 1.500 

Woningen in regio’s 
buiten focusgebied

(kansenkaartcategorie 5 t/m 7)

Eengezinswoningen in 
kansenkaartcategorie 1 t/m 4

Mixed-use objecten,
studentenwoningen en

zorgwoningen

Middenhuurwoningen in 
kansenkaartcategorie 1 t/m 4 
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Winnaars en verliezers

Winnaars Verliezers

Multifunctionele woongebouwen, waarbij binnen 

een uniek concept functies worden gecombineerd 

en waarbij diensten het woonproduct compleet 

maken. Denk aan aanvullende diensten zoals 

flexibele werkplekken, logeerkamers, huismeesters 

die eerder een rol als host vervullen, community 

managers en mobiliteitsoplossingen. Deze diensten 

worden ook wel ‘Living as a service’ genoemd en 

bieden een aanvullend verdienmodel.

Niet-duurzame woningen en in het bijzonder 

niet-duurzame woningen in perifeer gelegen 

krimpregio’s (kansenkaartcategorieën 5 t/m 7).

Appartementen op locaties direct nabij dagelijkse 

voorzieningen, stadscentra en/of multifunctionele 

ov-knooppunten in stedelijke gebieden. Of op een 

unieke locatie met groot onderscheidend vermogen 

(Lorentz in Leiden).

Niet-betaalbare woningen buiten de grootste steden 

(> € 1.200 per maand).

Middenhuursegment op robuuste locaties. De vraag 

naar deze woningen is nu en in de toekomst ruim 

waardoor deze ook prijsvast zijn.
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BELEGGINGSKANSEN WONINGVASTGOED



Syntrus Achmea Outlook 2020-202220/110



Syntrus Achmea Outlook 2020-202221/110

De Nederlandse 
zorgvastgoedmarkt 

De Makroon, Amsterdam



Syntrus Achmea Outlook 2020-202222/110

Outlook Nederlandse 
zorgvastgoedmarkt

Oplopende schaarste zorgvastgoed verdient aandacht

De zorgvastgoedmarkt wacht een flinke opgave 
om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende 
groep ouderen die langer thuis blijven wonen. 
De huidige voorraad zorgvastgoed is verouderd 
en zal gemoderniseerd moeten worden om aan 
de vereisten van het klimaatakkoord en aan 
diversiteit van de woonwensen van bewoners 
te kunnen voldoen. De oplopende schaarste 
van courant woonzorgvastgoed is tevens 
zichtbaar in de competitieve beleggersmarkt 
waar de rendementen onder druk staan en 
het early-adopterpremium grotendeels is 
verdwenen. Toch blijft zorgvastgoed, ook 
het curatieve segment, een aantrekkelijke 
langetermijnbelegging. De grote ‘maar’ 

binnen zorgvastgoed is dat veel bestaand 
zorgvastgoed verouderd is. Er zijn te weinig 
bouwlocaties en concrete (her)ontwikkelings-
projecten die kunnen voorzien in de grote 
verwachte vraag naar geschikte woningen. 
Zorgvastgoed staat nog te weinig op de radar 
bij beleidsmakers. Zonder gezamenlijke inspan-
ningen van gemeenten, corporaties, zorgin-
stellingen en marktpartijen, steven we in het 
komende decennium af op een nijpend tekort 
aan zorgwoningen. Institutionele beleggers 
kunnen een flinke bijdrage leveren aan de groei, 
modernisering en financiering van toekomstbe-
stendig zorgvastgoed. 

Nieuw Overbos, Heemstede
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Definitie

Zorgvastgoed is onder te verdelen in veel 
segmenten, elk met hun eigen beleggingskarak-
teristieken. Het basisonderscheid wordt gemaakt 
tussen ‘Care’ en ‘Cure’. 

‘Care’ staat voor zorgvastgoed waar in gewoond 
wordt. Binnen dit beleggingssegment hebben 
levensloopbestendige woningen van oudsher een 
belangrijke rol vervuld, maar deze woningen zijn 
in toenemende mate vergelijkbaar met reguliere 
woningen, zowel fysiek als qua beleggingskarak-
teristieken. Kenmerkend voor een goede levens-
loopbestendige woning is dat zorgverlening, 
indien van toepassing, ook echt op een optimale 
manier geleverd kan worden. De vereisten van het 
Bouwbesluit gaan hiervoor niet ver genoeg. Bij 
voorkeur zijn (zorg)voorzieningen nabij en worden 
levensloopbestendige woningen in een gebouw 
gecombineerd met andere zorgfuncties. Dit kan 
bijvoorbeeld intramurale zorg zijn. 

Bij intramurale zorg gaat het vaak om ouderenzorg, 
maar ook gehandicaptenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg zijn vormen van intramurale 
zorg. Intramurale zorgwoningen zijn bedoeld om 
invulling te geven aan een zwaardere zorgbehoefte. 
Ze zijn grofweg in drie varianten te onderscheiden: 
zelfstandig, groepswonen en particulier. In alle 
gevallen is een zorgverlener betrokken, maar de 
manier van financiering kan verschillen. Zo heeft 
de zorgconsument bij het principe van ‘scheiden 
van wonen en zorg’ twee losse overeenkomsten: 
een huurcontract en een zorgovereenkomst. 
Bij intramurale groepswoningen, die moeilijk 
individueel te verhuren zijn, fungeert de zorg  -
instelling meestal als hoofdhuurder. Een groot 
deel van de bestaande intramurale zorgvast-
goedvoorraad bestaat uit dit type. Bij particuliere 
woonzorg zijn beide varianten van huur mogelijk. 
Het onderscheidend vermogen van particuliere 
woonzorg is vaak het type gebouw (kleinschalig, 
monumentaal), de ‘operator’ (een private zorg  -
onderneming) en de doelgroep (vaak midden-  
en hoog segment). Hoewel het onderscheidend 
vermogen tussen de verschillende intramurale 
woonconcepten afneemt, heeft elke vorm wel  
een eigen risicoprofiel. 

‘Cure’ staat voor zorgvastgoed waar zorgdiensten 
verleend worden die gericht zijn op genezing. De 
eerstelijnszorg, met huisartsen en apotheken als 
belangrijkste gebruikers groeit door de clustering 
van steeds meer functies toe naar anderhalvelijns 
gezondheidscentra. Steeds vaker zien we planbare, 
poliklinische zorgfuncties, die van oudsher in de 
tweede lijn (algemene ziekenhuizen) gevestigd 
waren, terugkomen in gezondheidscentra. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om een diagnostische ruimte 
met bloedafname, echo- en röntgenapparatuur. 
Of spreekkamers waar medisch specialisten uit 
een regionaal ziekenhuis een periodiek spreekuur 
verzorgen. De combinatie van functies in gezond-
heidscentra doet qua beleggingskarakteristieken 
denken aan winkelcentra en bedrijfsverzamel-
gebouwen.

Medisch specialistische functies waarvoor geen 
spoedeisende hulp of algemene operatiekamers 
nodig zijn, zoals dermatologie, oogheelkunde 
en flebologie (spataderbehandeling), kunnen 
individueel ook als kliniek of Zelfstandig Behandel 
Centrum (ZBC) gevestigd zijn. De vaak individuele 
huurder vormt dan, net als in de kantorenmarkt, 
een belangrijk beoordelingscriterium in de 
beleggingscasus. De onttrekking van zorgfuncties 
aan de tweede lijn zorgt ervoor dat zieken-
huizen momenteel in een transitiefase zitten die 
moet leiden tot een situatie waar alleen acute of 
complexe zorg wordt verleend. De academische 
ziekenhuizen vormen de derdelijnszorg waarvan er 
maar een select aantal zijn in Nederland. Daarnaast 
kent de zorgvastgoedmarkt nog diverse concepten 
zoals zorghotels of ambulancecentra.
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Het aantal huishoudens van 65 jaar 
en ouder dat momenteel in een 
ongeschikte1 woning woont, bedraagt  

40.000  

(Bron: SCP)

De wachtlijst voor 
verpleeghuiszorg is in 
2019 opgelopen tot 
meer dan  

15.000  

(Bron: Zorginstituut Nederland).

In de periode 2017 tot en met  
de eerste helft van 2019 is ruim  

55%  

van de investeringen in 
zorgvastgoed gedaan in 
de provincies Noord- en 
Zuid-Holland, Utrecht en 
Noord-Brabant.

Bij proeftuinen voor anderhalve-
lijnszorg blijkt slechts  

20%  

doorverwezen te hoeven worden naar 
de tweede lijn. Dit levert niet alleen 
lagere zorgkosten op maar ook een 
hogere klanttevredenheid.  
(Bron: Maastricht UMC)

De voorraad intramuraal  
zorgvastgoed bedraagt 

19,3 miljoen m²  

Om een CO2-reductie van 49% in 2030 
te realiseren en zo aan de vereisten van 
het klimaatakkoord te voldoen, is in dit 
segment  

€ 4,0 tot € 5,7 miljard
 

aan investeringen nodig. 
(Bron: TNO (2019), Routekaart verduurzaming 

van het vastgoed in de langdurige zorg)

Naar verwachting investeren  
beleggers in 2019 meer dan  

€ 1 miljard  

in Nederlands 
zorgvastgoed, een 
vertienvoudiging ten 
opzichte van 2013.

Facts & figures

1) Niet toe- en doorgankelijk zonder traplopen en ook niet tegen beperkte kosten (<€ 10.000) geschikt te maken.
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Beleggingsfocus

De zorgvastgoedmarkt is een aantrekkelijk 
beleggingssegment. Het investeren in zorgvastgoed 
dat in toekomstige woon- en zorg  behoeften van de 
gebruikers voorziet, biedt goede beleggingskansen 
voor zowel ‘cure’- als ‘care’-gerelateerd zorg -
vastgoed. Naast een stabiel en aantrekkelijk 
rendement kan zorgvastgoed in belangrijke mate 
bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Meer 
specifiek richt onze beleggingsfocus zich op:
• Levensloopbestendige woningen in kansen-

kaartcategorie 1 tot en met 4 en de grotere 
gemeenten in kansenkaartcategorie 5. 

• Levensloopbestendige woningen met een 
huurniveau in het middensegment (€ 700 
tot € 1.000). Op de beste en meest gewilde 
centrumstedelijke locaties kan de bovengrens 
hoger zijn. De nabijheid van openbaar vervoer, 
winkels, welzijns- en maatschappelijke voorzie-
ningen draagt bij aan betere perspectieven voor 
het woonproduct.

• Particuliere woonzorglocaties voor het midden-
segment (€ 1.400 tot € 2.500 inclusief service 
en diensten) in kansenkaartcategorie 1 tot en 
met 5, in de G4 ook in het hogere segment (tot 
ca. € 4.000 inclusief service en diensten). 

• Intramuraal zorgvastgoed waarbij onderscheid 
gemaakt kan worden naar intramurale groeps-

woningen en zelfstandige woningen met 
groepsruimtes. De woningen zijn geschikt voor 
het scheiden van wonen en zorg. In alle gevallen 
is de huurder een solvabele en deskundige 
zorginstelling. Aantrekkelijk intramuraal 
zorgvastgoed is gelegen in kansenkaart-
categorieën 1 tot en met 5.

• Gezondheidscentra met een belangrijk aandeel 
voor eerstelijnszorgfuncties zoals huisartsen en 
apotheken in een stabiel tot groeiend verzor-
gingsgebied.

• Klinieken, Zelfstandige Behandel Centra 
en tweedelijnsfuncties waar overwegend 
verzekerde zorg geleverd wordt. 

• Overig zorggerelateerd vastgoed waar 
bovenstaande zorgsegmenten gecombineerd 
worden met aanverwante segmenten zoals 
zorghotels en GGD-functies.
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Kansen en uitdagingen

Kansen Uitdagingen

De grote vraagstijging naar zorgwoningen in allerlei 

vormen als gevolg van vergrijzing in combinatie met 

de opgave om steeds langer thuis te wonen, zorgt 

voor goede langetermijnperspectieven om  

te beleggen in levensloopbestendige woningen.

Er is een sterk concurrerende beleggingsmarkt 

met een hoge vraag naar, en een relatief beperkt 

aanbod van zorgvastgoed. Er moet stevig worden 

samengewerkt met overheden, corporaties en 

zorginstellingen om niet alleen aan de vraag van 

beleggers, maar vooral ook aan de vraag van 

consumenten te kunnen voldoen. 

De enorme duurzaamheidsopgave om de 

zorgvastgoedvoorraad ‘Paris-proof’ te maken 

volgens de sectorale routekaarten, in combinatie 

met de grenzen aan de financiële armslag van veel 

zorginstellingen, zorgt voor een noodzakelijke 

samenwerking met institutionele beleggers. De 

‘Green Deal Duurzame Zorg’ vormt een belangrijke 

katalysator om de verduurzaming te versnellen.

Regionaal soms grote personeelstekorten in de  

zorg zetten de kwaliteit van de dienstverlening 

onder druk.

Het realiseren van aantrekkelijke 

woonzorgconcepten waarbij ook maatschappelijke 

problemen zoals eenzaamheid kunnen worden 

opgepakt.

Hoge bouwkosten en het gebrek aan tijdelijke 

woonlocaties voor zorgbehoevenden staan de 

haalbaarheid van nieuwbouwprojecten in de weg. 

Het blijft voor investeerders belangrijk om te 

beoordelen of de nieuwbouwontwikkelingen ook 

passen bij de toekomstige wensen van de gebruiker 

en dat dus voorzichtig wordt omgegaan met 

suboptimale beleggingsproposities zoals te kleine 

woningen.

Gebruikmaken van aantrekkelijke risicopremies in 

het curatieve deel van de zorgvastgoedmarkt.

De regionale en locatiespecifieke prijsverschillen 

in het vastgoed zijn niet gebaseerd op 

verschillen in financiële vergoedingen voor de 

zorgdienstverlening. Dit zet de haalbaarheid 

op duurdere locaties van vooral intramurale en 

curatieve zorg onder druk. 
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Trends

•  Als gevolg van de vergrijzing blijven de 
zorgkosten oplopen en de betaalbaarheid 
hiervan staat steeds meer onder druk. Ingezette 
beleidslijnen van langer thuiswonen en het 
decentraliseren van curatieve zorg zullen naar 
verwachting verder worden geïntensiveerd 
om nog meer kostenreductie te realiseren. 
De overheid trekt zich steeds verder terug. 
Vanwege de kostendruk blijven kortingen op 
integrale tarieven voor de zorg op de loer 
liggen. 

• Het ingezette overheidsbeleid sluit aan bij de 
wensen en behoeften van de zorgconsument 
om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te 
blijven wonen. Institutionele beleggers kunnen 
bijdragen aan de realisatie van woningen 
en gezondheidscentra die in deze behoefte 
voorzien. De bestaande volumeafspraken tussen 
zorgkantoren en zorginstellingen maken het 
voor nieuwkomers op de zorgmarkt lastig om 
de markt te betreden. 

• Economisch gezien lopen de groeiverwach-
tingen terug, maar de zorgsector is nagenoeg 
conjunctuurongevoelig. De lage lange rente, 
medio 2019 zelfs negatief, zal bij beleggers 
vanwege de relatief hoge spread ten opzichte 
van het risicovrije rendement zorgen voor een 
nog hogere vraag naar (zorg)vastgoed. Dat 
betekent enerzijds dat er meer geld beschikbaar 
is om te investeren in zorgvastgoed, maar 
anderzijds ook dat rendementen onder druk 
blijven staan. 

• Technologische ontwikkelingen ondersteunen 
het zorgproces steeds vaker. E-health en 
domotica helpen zorgconsumenten bij het 
langer thuiswonen. Monitoring, nazorg en 
consulten kunnen bijvoorbeeld ondersteunend 
zijn aan het zorgproces en zorgen voor gemak 
en efficiency. Passende huisvesting waar fysieke 
en digitale zorg verleend kan worden, is daarbij 
een belangrijke voorwaarde. 

• Tegelijkertijd ligt het gevaar op de loer dat 
met de toenemende vormen van e-health de 
menselijke maat verdwijnt en dat zorgcon-
sumenten nauwelijks meer buitenshuis 
komen en het contact met de maatschappij 
verliezen. Daardoor kan de eenzaamheids-
problematiek nog sterker naar voren komen. 
Geschikte huisvesting kan bijdragen aan het 
tegengaan van de eenzaamheidsproblematiek, 
bijvoorbeeld door gezamenlijke woonkamers, 
door het samenvoegen van functies (voorzie-
ningen in de plint van een woongebouw) en 
door het samenbrengen van doelgroepen 
(bijvoorbeeld studenten en ouderen). 

• Zorginstellingen en zorgverleners worden 
door de zorgconsument steeds vaker langs de 
kwalitatieve meetlat gelegd bij het keuzeproces 
voor een nieuwe zorgverlener. Goed personeel 
is daarvoor heel belangrijk, en de personeels-
tekorten in de zorgsector vormen een serieuze 
bedreiging voor kwalitatief goede zorg. Zorgin-
stellingen concurreren onderling steeds meer 
om goed personeel. Aantrekkelijke huisvesting – 
een fijne en veilige werkomgeving – kan daarbij 
helpen. Zo is het zorgvastgoed van groot 
belang voor de continuïteit en kwaliteit van  
elke zorginstelling.



Syntrus Achmea Outlook 2020-202228/110

Marktontwikkelingen gebruikersmarkt

Het langer thuiswonen van ouderen blijft een 
terugkerend thema binnen zorgvastgoed. Niet 
alleen is er een sterke stimulans vanuit de overheid 
omdat thuiszorg krijgen goedkoper is dan zorg bij 
een instelling, maar ook omdat mensen over het 
algemeen het liefst in hun eigen en vertrouwde 
woonomgeving blijven wonen. Samenhangend met 
de toenemende vergrijzing zien we in de komende 
10 tot 20 jaar een sterke stijging van het aantal 
personen met lichte tot zware mobiliteitsbeper-

kingen. In 2035 zijn er ruim 350.000 huishoudens 
die hiermee te maken gaan krijgen. Veel woningen 
zijn onvoldoende geschikt om in te wonen wanneer 
er sprake is van beperkingen.  
Naastaast de wens van consument en overheid  
is er dus ook een duidelijke noodzaak en te 
verwachten vraagtoename naar levensloop-
bestendige woningen waar lichte, en op termijn 
wellicht zware zorg verleend kan worden.

 
GROEI VAN AANTAL HUISHOUDENS MET MOBILITEITSBEPERKINGEN

Bron: ABF Research - Fortuna Extramuraal 2018, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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De vraag naar intramurale zorg neemt verhou-
dingsgewijs beperkt toe, maar vanwege de 
vergrijzing groeit ook de vraag naar geschikte 
intramurale zorgwoningen. Mensen die via de Wet 
langdurige zorg (Wlz)aanspraak willen maken op 
zorgverlening komen in toenemende mate op een 
wachtlijst te staan omdat de locatie waar zij graag 
naartoe zouden willen verhuizen geen plek kan 
bieden. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
zijn de wachtlijsten nihil, maar in de gehandicap-

tenzorg (GHZ), en vooral in de ouderenzorg (V&V) 
is het aantal wachtenden zeer groot te noemen. 
In nog geen anderhalf jaar tijd is de wachtlijst met 
circa 30% gestegen. Hoewel voor acuut zorgbehoe-
venden meestal wel een locatie valt te vinden, is de 
kans groot dat in onvoldoende mate kan worden 
voorzien in de wensen van zorgconsumenten. De 
vraag naar intramuraal zorgvastgoed zal op de 
middellange termijn hoger blijven dan het aanbod.

 
WACHTLIJST VOORKEURSLOCATIE VOOR MENSEN MET WLZ-ZORG

Bron: Zorginstituut Nederland (2019)
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Waar op kortere termijn (2025) de extra uitbrei-
dingsvraag naar intramurale woningen relatief 
beperkt lijkt, is de toename op langere termijn 
(2035) vaak aanzienlijk, waarbij er grote verschillen 
zijn tussen gemeenten. In Rotterdam worden in 
2035 de grootste tekorten verwacht, maar in veel 
steden is de uitbreidingsvraag enkele honderden 

tot duizend intramurale woningen.  
Dit staat los van de vervangingsvraag die op de 
markt afkomt omdat de huidige zorgvastgoed-
voorraad vaak zowel functioneel als economisch 
verouderd is. De urgentie bij overheden lijkt 
onvoldoende aanwezig om in plan- en prijsvorming 
te voorzien in een toekomstig geschikt zorgaanbod.

 
VRAAG NAAR INTRAMURALE WONINGEN (VV ZZP >=5)

Bron: ABF Research - Fortuna intramuraal 2018, bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Het Nederlandse zorglandschap is in interna-
tionaal opzicht erg gefragmenteerd. Buitenlandse 
zorgpartijen zien dat de Nederlandse markt sterk 
lokaal is georganiseerd en dat een zekere profes-
sionalisering in bedrijfsvoering aantrekkelijke 
voordelen kan opleveren. Door komst van buiten-
landse operators in de afgelopen periode, zoals o.a. 
Orpea en Korian, verwachten we een toenemende 
institutionalisering van de ouderenzorg. Wanneer 
de (financiële) professionaliteit en reputatie van 
deze zorgleveranciers toeneemt, kan dit risico- 
mitigerend werken voor investeerders bij het 
aangaan van huurovereenkomsten. Een potentieel 
nadeel voor beleggers is wanneer deze grote 
zorgoperators net zoals in het buitenland ook 
in Nederland voor een deel zelf het vastgoed in 
eigendom willen hebben. 

In de V&V-sector (ouderenzorg) staan zorginstel-
lingen er volgens een analyse van Finance Ideas 
in financieel opzicht steeds beter voor. Diverse 
financiële ratio’s zoals solvabiliteit (40%), de omzet 
(+5,0%), de current ratio (1,6) en debt service 
coverage ratio (DSCR 1,7%) zijn voor het derde 
jaar op rij verbeterd. Daar staat tegenover dat een 
aantal operationele ratio’s zoals ziekteverzuim en 
personeelsverloop zijn verslechterd.  

Volgens de rating van Finance Ideas heeft 21% 
van de V&V-instellingen een zwakke kredietwaar-
digheid. In de gehandicaptenzorg (GHZ) is het 
aantal instellingen met een zwakke kredietwaar-
digheid met 20% vergelijkbaar. Maar met een 
gemiddelde solvabiliteit van 45% en een financieel 
resultaat dat al jaren boven de 2% ligt, presteert 
deze sector financieel en operationeel volgens 
Finance Ideas relatief het beste. De geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) is relatief het meest 
fragiele segment. In dit segment heeft 28% van de 
instellingen een zwakke kredietwaardigheid. Zowel 
het resultaat als de DSCR zijn als sectorgemiddelde 
gedaald. 
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Marktontwikkelingen investeringsmarkt

Jaar op jaar groeit het geïnvesteerd vermogen 
in zorgvastgoed. In 2018 werd voor bijna € 1 
miljard aan zorgvastgoedtransacties geregis-
treerd. Halverwege 2019 ligt de markt op koers 
om deze historische mijlpaal te doorbreken. 
Naar verwachting zal ook de komende jaren het 
transactievolume minimaal op peil blijven. Aan 
belangstelling van beleggers zal het niet liggen. 
Naast toenemende Nederlandse interesse zijn 
ook Europese en Amerikaanse partijen in sterke 
mate actief. Het is de vraag of de markt voldoende 
beleggingsproducten kan bieden om aan deze 
vraag te voldoen. De gestegen bouwkosten, hoge 

grondprijzen en betere verdienmogelijkheden 
voor ontwikkelaars van reguliere woningen maken 
veel nieuwbouwontwikkelingen in zorgvastgoed 
lastig haalbaar. Naar verwachting zal de trend 
zich doorzetten dat steeds meer zorginstel-
lingen overwegen een deel van hun vastgoed te 
vervreemden aan derden, al dan niet in combinatie 
met herontwikkeling. Naast veel kleinschalige 
initiatieven zullen er ook steeds meer ‘mixed-use’ 
ontwikkelingen ontstaan waarbij een combinatie 
van woonfuncties met verschillende zorgbehoeften 
en enkele curatieve of dienstverlenende functies zal 
worden gemaakt. 

 
BELEGGINGSVOLUME ZORGVASTGOEDSEGMENTEN

Bron: CBRE (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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De daling van het aanvangsrendement, de 
yieldshift, heeft zich ook in het afgelopen jaar 
bij de verschillende zorgvastgoedsegmenten 
verder doorgezet. Vooral de interessante investe-
ringsopties in het tweedelijns zorgvastgoed hebben 
een flinke yieldverkrapping ondergaan. Het ligt in 
onze lijn van verwachting dat de yieldverkrapping 
voor de verschillende zorgvastgoedsegmenten nog 
niet ten einde is. Niet alleen neemt waarschijnlijk 
het beschikbaar kapitaal om in vastgoed te 
investeren toe (als gevolg van de search for yield), 

waarbij de sterk gedaalde rente een belangrijker 
driver is, maar ook daalt de risicoperceptie voor 
het beleggen in zorgvastgoed nu de sector zich 
al enige tijd bewezen heeft als een stabiele maar 
groeiende beleggingsmarkt met goede perspec-
tieven. Zeker nu de verschillende intramurale 
zorgvastgoedsegmenten qua beleggingskarakteris-
tieken steeds meer op elkaar gaan lijken en steeds 
vaker alternatief aanwendbaar zijn of tot woningen 
te maken.

 
YIELDSHIFT NEDERLANDS ZORGVASTGOED

Bron: CBRE (2019), Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Institutionele beleggers hechten een steeds groter 
belang aan de maatschappelijke impact van 
hun investeringen. Vastgoed, en in het bijzonder 
zorgvastgoed, is een van de meest voor de hand 
liggende assetclasses om een positieve maatschap-
pelijke impact te realiseren. Men draagt bij aan het 
realiseren van een fijne en veilige woonomgeving 
van kwetsbare en zorgbehoevende doelgroepen. 
Men helpt zorginstellingen om verder te professi-
onaliseren. En omdat de zorgsector een bijzonder 
grote verduurzamingsopgave kent, helpt men met 
beleggingen in zorgvastgoed ook mee aan het 
realiseren van de energietransitie.
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Verwachtingen bruto aanvangsrendement

De hoge beleggingsdruk in het algemeen maar 
ook de stijgende belangstelling voor zorgvastgoed 
in het bijzonder, zorgen ervoor dat de druk op 
de aanvangsrendementen blijft. De druk is in alle 
segmenten en in bijna alle kansenkaartcategorieën 
zichtbaar. Binnen de kansenkaartmethodiek van 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance zijn veel 
gemeenten daarom gepromoveerd naar een hogere 
kansenkaartcategorie. Het ‘waterbedeffect’ van 
de sterk geprijsde steden richting de omliggende 
gemeenten komt hiermee tot uiting. 
• Voor levensloopbestendige woningen in 

kansenkaartcategorie 1 tot en met 4 verwachten 
we dat de aanvangsrendementen voor het 
beste product op de beste plek het komende 
jaar stabiel blijven ten opzichte van de huidige 
niveaus. Voor gemeenten die in een betere 
kansenkaartcategorie terecht zijn gekomen, 
verwachten wij dat ze een beperkte yieldshift 
kunnen maken. Voor de kansenkaartcategorieën 
5 tot en met 7 geldt dat het aantal gemeenten 
in deze regio’s is gedaald, maar dat wij voor 
deze gemeenten  
wel een hoger aanvangsrendement verwachten.

• Voor intramurale zorgwoningen wordt 
overwegend een daling van de aanvangsren-
dementen verwacht. De verwachte daling 

hangt, naast de toegenomen belangstelling, 
ook samen met de steeds grotere gelijkenis 
met het reguliere woonproduct. Opslagen voor 
risicopremies zullen, zeker met een goede 
alternatieve aanwendbaarheid bij individueel 
te verhuren woningen, naar verwachting dalen. 
Voor particuliere zorgwoningen geldt dat zij in 
het afgelopen jaar al een scherpe daling hebben 
meegemaakt. Extra risico-overwegingen ten 
aanzien van gemiddeld hogere huurniveaus, het 
type gebouw en kenmerken van de exploitant 
zorgen naar verwachting voor een gelijk-
blijvende ondergrens.

• De curatieve segmenten zoals gezondheids-
centra en klinieken, ZBC’s en tweedelijns 
vastgoed komen naar verwachting ook meer 
in de belangstelling te staan met dalende 
rendementen als gevolg.

In tijden zoals nu waarin beleggingshonger en 
schaars beschikbare producten samenkomen, ook 
nog eens in combinatie met hoge bouwkosten, 
blijft het belangrijk dat aanvangsrendementen die 
in de markt betaald worden in relatie blijven staan 
tot de huidige en toekomstige kwaliteit van de 
vastgoedproposities.

 
VERWACHTE ONTWIKKELING BRUTO AANVANGSRENDEMENT IN DE MARKT 2020-2022

Segment/kansenkaartcategorie 1 2 3 4 5 6 7

Levensloopbestendige woningen → → → → ↑ ↑ ↑

Intramuraal (zelfstandig) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Intramuraal (groepswonen) ↓ ↓ ↓ ↓ → → → 

Intramuraal (particuliere woonzorg) → → → → → → →

Gezondheidscentra (eerste/anderhalve lijn) → ↓ ↓

Klinieken, ZBC en tweede lijn ↓ ↓ ↓

Overig zorgvastgoed ↓ ↓ ↓

↑ Naar boven bijgesteld t.o.v. vorige periode
→ Gelijk aan vorige periode
↓ Naar beneden bijgesteld t.o.v. vorige periode
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Verwachtingen markthuur

De huurprijsontwikkeling van bestaande zorgvast-
goedportefeuilles komt grotendeels tot stand via 
geïndexeerde huurcontracten met zorginstellingen 
of zorgverleners. Wanneer bij aanvang van het 
huurcontract reële huurprijzen worden gerekend, is 
de verwachting dat markthuurprijzen zich conform 
inflatie zullen blijven ontwikkelen. Zorginstellingen 
moeten de huurprijsbetalingen normaliter doen 
vanuit de integrale tarieven. Hoewel er een druk 
op de zorgkosten bestaat, is de verwachting dat 
courant zorgvastgoed bijdraagt aan kwalitatief 
goede en efficiënte zorgverlening zodat huurprijs-
niveaus op peil kunnen blijven. Ook voor curatief 
zorgvastgoed is dit het geval. Voor levensloopbe-

stendige woningen en voor particuliere woonzorg-
woningen geldt dat huurniveaus door de markt 
bepaald worden omdat de keuze voor huisvesting 
bij de zorgconsument ligt. Voor deze woningen, 
en in de toekomst ook voor zelfstandig verhuurde 
intramurale woningen, spelen geografische ligging 
en fysieke eigenschappen van de woning dan ook 
een rol in de totstandkoming van het huurniveau. In 
verband met de huidige en toekomstige schaarste 
worden, zeker op aantrekkelijke locaties in de 
kansenkaartcategorieën 1 tot en met 4, markthuur-
stijgingen boven inflatie verwacht. 

 
VERWACHTE ONTWIKKELING MARKTHUUR T.O.V. INFLATIE 2020-2022

Segment

Levensloopbestendige woningen → ↑

Intramuraal (zelfstandig) →

Intramuraal (groepswonen) →

Intramuraal (particuliere woonzorg) → ↑

Gezondheidscentra (eerste/anderhalve lijn) →

Klinieken, ZBC en tweede lijn →

Overig zorgvastgoed →

↑ Hoger dan inflatie
→ Gelijk aan inflatie
↓ Lager dan inflatie
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Investeringscyclus

Net als eerdere jaren bevindt de zorgvast-
goedmarkt zich overwegend in een opwaartse 
ontwikkeling van de investeringscyclus. 
Zorgvastgoed blijft in de toekomst naar 
verwachting een solide beleggingssegment met 
ruimte voor yielddalingen, inflatievolgende huren 
en weinig leegstand. Een aantal segmenten heeft 
een stapje gemaakt in de cyclus. De levensloop-
bestendige woningen uit kansenkaartcategorieën 
1 en 2 pieken momenteel als het gaat om lage 
aanvangsrendementen en boveninflatoire huuront-
wikkeling. We verwachten dat de aantrekkelijkheid 
van rendementen en huren de komende jaren zal 
voortduren en dus ook de positie in de investe-
ringscyclus. De levensloopbestendige woningen 
uit kansenkaartcategorieën 3, 4 en 5 zijn volgens 
verwachting iets opgeschoven in de cyclus. We 
verwachten hier vooral nog ruimte voor lagere 
aanvangsrendementen in gemeenten die in een 
betere kansenkaartcategorie terecht zijn gekomen. 
Ook de huurontwikkeling is gelijk of licht boven 
inflatie. Intramuraal zorgvastgoed biedt nog 
volop potentie tot groei. Vooral het intramurale 
zorgvastgoed dat fysiek op levensloopbestendige 

of reguliere woningen lijkt en op aantrekkelijke 
locaties ligt, kan naar verwachting nog een 
yieldshift maken. Gezien de ruime marktvraag en 
de behoefte aan zorgwoningen die ook ‘Paris-
proof’ moeten worden, is er nog ruimte voor een 
afslag op de risicopremie. Gezondheidscentra 
hebben het afgelopen jaar een rendementssprong 
gemaakt en zijn daarmee ook opgeschoven in de 
cyclus. Datzelfde geldt voor klinieken en ZBC’s. 
Voor de meest courante gezondheidscentra, 
klinieken en ZBC’s is nog ruimte voor groei, zij het 
beperkt. De overige typen zorgvastgoed kunnen 
ook interessant zijn voor beleggers met behoefte 
aan zorgproducten met een ‘cure-stempel’. Voor 
levensloopbestendige woningen in kansenkaart-
categorie 6 en 7 is de situatie momenteel stabiel. 
De onzekerheden omtrent toekomstige marktvraag 
en vastgoedwaardes kunnen resulteren in aantrek-
kelijk aanvangs- en looptijdrendementen. Voor 
de langere termijn verwachten we dat meerdere 
zorgsegmenten in een peaking markt zullen 
belanden. De nog aanwezige extra risicopremies 
zullen verdwijnen.

 
TIMING INVESTMENT CYCLE

Levensloopbestendige woningen 
(kansenkaartcategorie 1 en 2)

Levensloopbestendige woningen
(kansenkaartcategorie 3 t/m 5)

Overig zorgvastgoed

Klinieken, ZBC en tweede lijn

Intramuraal zorgvastgoed

Gezondheidscentra
(eerste/anderhalve lijn)

Levensloopbestendige 
woningen 

(kansenkaartcategorie 6 en 7)
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Winnaars en verliezers

Winnaars Verliezers

Levensloopbestendige woningen waar goed zorg 

aan huis verleend kan worden.

Algemene ziekenhuizen met een te breed aanbod 

aan planbare en niet-acute zorg.

Woongroepen waar zelfstandig gewoond kan 

worden met ruimte voor ontmoeting en zorg.

Verspreide en solitaire eerstelijnszorgfuncties die in 

het concurrentieveld van gezondheidscentra met 

een breed aanbod gevestigd zijn.

Woningen voor licht zorgbehoevenden in nabijheid 

van functies zoals openbaar vervoer, winkels en 

cultuur.

Grootschalige en verouderde verpleeghuizen 

passen niet meer bij een modern zorgaanbod en 

kwalitatieve woningvraag. De marktvraag is vaak 

wel aanwezig en de locaties en zorginstellingen 

zijn vaak uitstekend. Indien financieel haalbaar is 

herontwikkeling de beste optie.

Intramurale woningen met een moderne uitstraling 

die zelfstandig te verhuren zijn en een solide en 

kwalitatief goede zorgverlener als hoofdhuurder 

hebben.

Zorgvastgoed gelegen in krimpregio’s heeft niet 

zozeer te kampen met te weinig marktvraag, maar 

vaak wel met lagere totaal rendementen als gevolg 

van stabiele of dalende vastgoedwaardes.

Particuliere woonzorgwoningen met een hoge 

kwaliteitsstandaard van zorgverlening en een 

betrouwbare operator.

Gezondheidscentra met huisartsen en apotheken 

als belangrijkste huurders die geclusterd zijn met 

andere eerste- en tweedelijnsfuncties.

Gespecialiseerde tweedelijnszorg waar verzekerde 

zorg verleend wordt zoals klinieken, zelfstandige 

behandelcentra, ambulancestations, maar ook 

revalidatiecentra en zorghotels.

Gebouwen die voldoen aan de vereisten van de 

routekaart duurzaamheid en daarmee ‘Paris-proof’ 

zijn.

Voor alle segmenten zorgvastgoed: urbaniserend 

en groeiend stedelijk gebied en ‘overloopregio’s’ 

met stabiel tot groeiend verzorgingsgebied zoals 

kansenkaartcategorieën 1 tot en met 4.
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BELEGGINGSKANSEN LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN
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De Nederlandse 
winkelmarkt 

Oostpoort, Amsterdam
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Tweedeling in de winkelmarkt steeds duidelijker zichtbaar

Het huidige retaillandschap dwingt retailers en 
beleggers om kritisch naar de markt te kijken. 
De retailmarkt is in te delen in winnaars en 
verliezers. Duidelijke winnaars zijn de beste 
locaties in grote binnensteden, vooral in steden 
die een (inter)nationale uitstraling hebben. We 
zien in deze gebieden naast traditionele winkels 
ook steeds vaker horecagelegenheden, ateliers 
en dienstverleners. 

Een andere duidelijke winnaar is het 
segment kleine wijkwinkelcentra wanneer de 
supermarkt de dominante functie is. Vooral 
de supermarkten zorgen voor een aantrek-
kelijk stabiel rendement voor de lange termijn. 
Zeker wanneer andere dagelijkse of frequent 
benodigde branches het bezoekdoel van de 
consument versterken. 

Binnen het winkellandschap zien we de grote 
verschillen tussen de segmenten steeds verder 
toenemen, waarbij er ontegenzeggelijk ook 
segmenten zijn die het moeilijk hebben. Vooral 
grote stadsdeelcentra, te grote wijkcentra en 
secundaire locaties in binnensteden en kleine 
en middelgrote steden hebben te maken met 
oplopende leegstandscijfers en teruglopende 
huren. Vaak zien we hier wel ruimte ontstaan 
om deze gebieden een nieuwe invulling te 
geven met een gevarieerd gebruikersbestand. 
Ook bij stadsdeelcentra zien we dat het soms 

noodzakelijk is om een deel van het winkel-
gebied te herontwikkelen naar nieuwe gebruiks-
functies die beter aansluiten bij de wensen van 
het verzorgingsgebied. We kunnen niet meer 
om e-commerce heen, maar het effect op het 
winkellandschap is verschillend. Aan de ene 
kant worden sommige producten liever online 
gekocht, waardoor mensen de winkel minder 
bezoeken en daardoor minder snel verleid 
worden om een impulsaankoop te doen. Aan 
de andere kant zien de sterkste pure online 
retailers het nut van een fysieke winkel in en 
openen ze regelmatig een nieuwe vestiging. 

Het beste concept blijkt nog altijd een fysieke 
winkel in combinatie met een online shop en 
een goed distributienetwerk. Wanneer deze 
concepten goed zichtbaar zijn (online én 
fysiek) en zo klanten weten te binden, zien we 
dat er veel ruimte is voor groei. De veelbe-
sproken opkomst van e-commerce heeft vooral 
een effect gehad op de manier waarop de 
consument winkelt. Niet alleen reduceert online 
winkelen de impulsaankopen die normaliter in 
de fysieke winkels gedaan werden, het heeft 
ook de aantrekkelijkheid van retailers sterk 
beïnvloed en niet alle retailers zijn in staat 
gebleken de snelheid van de veranderingen in 
consumentengedrag bij te benen. Ook hier zijn 
duidelijk winnaars en verliezers zichtbaar.

Outlook Nederlandse 
winkelmarkt
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Definitie

Het belangrijkste aspect dat leidend is voor onze 
winkelstrategie is de functie die de consument 
toekent aan het winkelgebied. We onderscheiden 
ten eerste gebieden waar gewinkeld wordt voor 
het plezier, waar producten met elkaar vergeleken 
worden en waar tijd geen rol speelt. Van deze 
binnensteden hebben we er 20 geselecteerd met 
behulp van een model dat gebaseerd is op de 
omvang van het verzorgingsgebied, omvang van 
het winkelgebied, de stedelijke aantrekkelijkheid en 
de financiële aantrekkelijkheid. Deze verdelen we 
vervolgens in de volgende groepen:

G1 binnenstad: Amsterdam
G2-5 binnensteden: Den Haag, Eindhoven, 
Rotterdam, Utrecht
G6-9 binnensteden: Groningen, Haarlem, 
’s-Hertogenbosch, Maastricht
G10-20 binnensteden: Almere, Amersfoort, 
Apeldoorn, Arnhem, Breda, Enschede, Leiden, 
Nijmegen, Tilburg, Zaanstad, Zwolle
G20+ binnensteden: Overige binnensteden

Per winkelgebied verschilt het deel dat wij ook op 
lange termijn toekomstbestendig achten. Locaties 
in binnensteden kunnen worden ingedeeld in 
verschillende segmenten op basis van passanten-
stromen. In principe geldt: hoe meer consumenten 
er passeren, des te beter de locatie is voor 
retailers. Het A1-segment kent het grootste aantal 
passanten, hier komen tussen de 75% en 100% van 
de passanten voorbij. Dit segment wordt gevolgd 
door A2 (50%-75%), B1 (25%-50%), B2 (10%-25%) 
en C (<10%). Voor grotere steden kunnen B1- 
en B2-locaties ook interessant zijn, maar vanaf 
G10-steden ligt de nadruk meestal alleen op de 
A1-locaties.

Het tweede belangrijke segment binnen onze 
strategische focus is het winkelgebied met een 
sterke dagelijkse functie, waarbij gemak, bereik-
baarheid en efficiency een belangrijke rol spelen. 
Wijkwinkelcentra hebben bij voorkeur twee 
supermarkten in combinatie met speciaalzaken 
die de supermarkten en het centrum versterken. 
De invulling is zorgvuldig afgestemd op het 
verzorgingsgebied en kan daarom per centrum 
verschillen. Steeds vaker is er in wijkcentra ruimte 

voor niet-winkelfuncties zoals diensten, zorg 
en maatschappelijke functies. Met die functies 
transformeren de wijkwinkelcentra naar echte 
wijkcentra, het hart van de wijk. Bij deze centra 
vinden we lokale dominantie belangrijk, net als een 
goede binding van de lokale consument en een 
toekomstperspectief waarbij het verzorgingsgebied 
ten minste stabiel is. 

Een derde segment dat interessant is, maar dat 
nog niet tot de traditionele winkelsegmentaties 
behoort, zijn trafficlocaties. Dit zijn locaties 
of straten tussen twee plekken die een groot 
publiek aantrekken dat snel van A naar B wil. 
Deze locaties kunnen bijvoorbeeld ov-knoop-
punten zijn, verbindingsstraten tussen stations en 
het kernwinkelgebied, parkeerhubs, luchthavens, 
pretparken en andere grootschalige publieke 
omgevingen. Hoewel de beschikbaarheid beperkt 
is, hebben retailinvullingen op deze locaties 
een goed toekomstperspectief. Datzelfde is van 
toepassing op winkelfuncties die deel uitmaken 
van mixed-use-ontwikkelingen. Dit zijn multifunc-
tionele gebouwen waarbij wonen, werken, winkelen 
en ontspanning samenkomen. Wij zien veel 
mogelijkheden voor dergelijke ontwikkelingen in 
de vijf grootste steden van Nederland. Lees onze 
uitgebreide visie op mixed-use. 
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Facts & figures

Ondersteunende 
wijkwinkel- en 
buurtcentra  
vertonen een  
outperformance

Huurgroei blijft 
achter bij inflatie

Verstedelijking  
in de versnelling

Tweedeling in 
leegstandscijfers

Supermarktomzet 
blijft groeien

Het totaal rendement op buurt- 
en wijkcentra was in 2018  

11,2%  
 
tegenover 5,7% voor alle winkels 
in Nederland. (Bron: MSCI)

De reële markthuurgroei voor het MSCI- 
universum winkels in Nederland was  

-2,4%  
 
per jaar in de laatste 10 jaren.  
(Bron: MSCI, Oxford Economics)

De laatste 10 jaar is het aantal bewoners 
in de G5 met  

12,0%  
 
gestegen tegenover 3,4% 
in de rest van Nederland. 

Nederland 

A1-locaties G4 

Hoofdwinkelgebied groot

Leegstaande verkooppunten in 
Nederland bedraagt medio 2019 
gemiddeld 7,0%, 2,8% op A1-locaties in 
de G4 en 12,8% in hoofd  winkelgebied 
groot. (Bron: Locatus) 

 

 

Sinds 1 januari 2015 is het aantal  
horeca gelegenheden met  

10,4%  
 
gestegen in de binnensteden van de G4.

De omzet van supermarkten t.o.v. 
non-foodbranches is in 11 jaar  

48%  
 
toegenomen (2008 Q1 
versus 2019 Q1). (Bron: CBS) 

Horeca- 
gelegenheden 
nemen toe in de 
binnenstad
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Beleggingsfocus

Winkelvastgoed biedt voldoende kansen om op 
de lange termijn een stabiel rendement tegen lage 
risico’s te realiseren. Het gaat om de selectie van de 
juiste locaties en concepten die voor consumenten 
met verschillende winkelmotieven aantrekkelijk zijn. 
Beleggen in winkels wordt in toenemende mate 
beleggen in winkelplekken: mixed-use-omgevingen, 
waar naast detailhandel ook horeca-, leisure- en 
werkfuncties zijn gevestigd en waar op wijkniveau 
ook de integratie gezocht wordt met zorg, 
maatschappelijke en openbare voorzieningen. Meer 
specifiek richt onze beleggingsfocus zich op:
• Het benutten van beleggingskansen in de beste 

9 binnensteden. In de G5-steden kunnen dit 
zowel A- als B-locaties zijn, Voor de overige 
G9-steden gaat het om A-locaties. Omdat de 
belangstelling voor deze locaties groot is, zijn 
beleggingskansen schaars. De prime aanvangs-
rendementen zijn vaak al zeer scherp en bij het 
lage beleggingsrisico horen daarom ook relatief 
lage looptijdrendementen.

• Voor de G10 tot G20 binnensteden is het steeds 
meer van belang om de locatie in relatie tot het 
risico te zien. Beleggingskansen zien we niet 
zozeer op het vlak van huur- en waardegroei, 
maar vooral op de mogelijkheden op een 
aantrekkelijk direct cashrendement en waar 
mogelijk ook door upgrading of herontwik-
keling.

• Wijkcentra, supermarkten en geclusterde 
dagelijkse voorzieningen zijn perspectiefrijk 
wanneer de branchering een beperkt niet-  
dagelijks aanbod kent en de winkelconcentratie 
is gelegen in een stabiel of groeiend verzor-
gingsgebied. Deze wijkcentra kunnen indien 
mogelijk worden aangevuld met alternatieve 
functies als zorg, openbare voorzieningen en 
andere functies om de centrale functie ín en 
de binding mét de wijk te versterken. Zowel 
op korte als op lange termijn zien wij dit als 
aantrekkelijk beleggingssegment met ruimte 
voor huur- en waardegroei. In dit segment kan 
geprofiteerd worden van een aantrekkelijk 
direct cashrendement in relatie tot het risico.

• Specifieke kansen benutten in doelgerichte 
winkel- en trafficlocaties met structureel hoge 
passantenaantallen. Hierbij valt te denken  
aan de retailcomponent binnen mixed-use- 
invullingen of nabij ov-knooppunten. 
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Kansen en uitdagingen

Uitdagingen

Hoewel de gemiddelde omzet in de detailhandel 

in Nederland stijgt, zijn er grote verschillen tussen 

retailers die in staat zijn om hoge omzetten te 

realiseren en retailers die de aansluiting met de 

consument hebben verloren. Deze laatste groep 

is, samen met de verschuiving van een deel van de 

bestedingen via internet, verantwoordelijk voor de 

huidige druk op de topwinkelhuren, waar ook de 

beste winkelstraten niet aan ontkomen.

Als gevolg van veranderd consumentengedrag 

wordt het centrale winkelgebied in de binnenstad 

kleiner. In de top van de hiërarchie, op de beste 

locaties, is er een blijvende belangstelling van 

consumenten. De uitdaging is om met deze 

afnemende behoefte aan winkels op minder goede 

locaties om te gaan. We zien dat de leegstand 

op de secundaire locaties in de binnensteden van 

middelgrote en kleine steden, stadsdeelcentra 

en grote wijkcentra harder toeneemt dan in 

andere gebieden. Daarnaast zien we dat op deze 

plekken steeds vaker ruimten langdurig leeg staan 

en getransformeerd worden naar o.a. mixed-

use waardoor de gebieden weer opleven en 

aantrekkelijk worden om te bezoeken.

De laag blijvende lange rente zorgt voor een grotere 

beschikbaarheid van kapitaal dat in vastgoed 

geïnvesteerd gaat worden. Naast een toenemende 

focus op beleggen in vastgoedsegmenten als wonen 

en zorg, moeten Nederlandse institutionele beleggers 

op de beste locaties van de winkelmarkt concurreren 

met buitenlandse en private-equitypartijen die via 

het hefboomeffect van vreemd vermogen genoegen 

kunnen nemen met lage aanvangsrendementen. 

Kansen

Demografische groei en urbanisatietrends zorgen 

ervoor dat de omzetpotentie in bestaande 

verzorgingsgebieden van binnensteden en 

wijkcentra stijgt.

De toenemende vraag naar multifunctionele 

gebouwen in de kern van de grotere steden biedt 

mogelijkheden om synergieën te creëren tussen 

verschillende gebruiksfuncties, waaronder retail.

Niet-traditionele winkellocaties waar veel mensen 

samenkomen, waar retailers kunnen profiteren van 

aantrekkelijke passantenaantallen (‘trafficlocaties’).

Herstructureringsopgaven in wijken bieden 

beleggers een kans om in samenwerking met 

corporaties, waarvoor het eigendom van 

commercieel vastgoed niet tot haar kerntaken 

behoort, te voorzien in passende winkelbehoeftes 

op wijk- en buurtniveau.

Ontwikkeling van aantrekkelijke wijkcentra waarbij 

de verbinding met de buurt centraal staat en 

alternatieve functies als zorg, horeca en culturele 

voorzieningen een grote rol kunnen spelen bij 

het vervullen van maatschappelijke thema’s zoals 

eenzaamheid, zorg en leefbaarheid.

Invulling geven aan de verduurzamingsopgave door 

het toepassen van energiebesparende maatregelen 

in winkels, het plaatsen van energiebesparende 

verlichting, waterbesparend sanitair en het 

voorbereiden van gasloos.
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Trends

• Consumentenvoorkeuren veranderen. Vooral 
relatief jonge mensen die naar de stad trekken, 
hebben woonvoorkeuren en bestedingspa-
tronen die afwijken van wat we in het verleden 
gezien hebben. Ze besteden meer aan diensten 
en minder aan goederen en zoeken graag 
andere, minder traditionele, winkellocaties op. 

• Consumenten winkelen steeds bewuster. Ze 
willen weten of producten duurzaam zijn 
geproduceerd en waar ze vandaan komen. 
Dit geldt voor dagelijks en niet-dagelijkse 
boodschappen. Retailers moeten hier in 
toenemende mate op inspelen om relevant te 
blijven voor consumenten.

• Afhankelijk van de bron wordt momenteel 
tussen de 10% en 20% van de producten online 
gekocht en verwacht wordt dat het aandeel 
online de komende jaren nog zal toenemen. 
Daarnaast zien we grote verschillen in de 
online omzetgroei tussen retailers. Veel pure 
internetwinkels die pijlsnel worden opgestart, 
verdwijnen vaak weer net zo snel omdat 
het businessmodel in verband met retouren 
en bezorgkosten financieel niet bestendig 
is. Andere internetwinkels, zoals Coolblue, 
Zalando, Made.com en recent AliExpress in 
Madrid, openen juist fysieke winkels voor een 
betere zichtbaarheid, om een betere binding 
en serviceverlening met klanten te realiseren. 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat winkels die een 
geïntegreerde online en offline winkelervaring 
kunnen bieden tot de meest succesvolle winkel-
formules behoren. 

• Wijkwinkelcentra dienen steeds vaker als 
ontmoetingsplek waar mensen naast winkelen 
ook zorg kunnen krijgen of kunnen ontspannen. 
Vanuit deze veranderende behoefte ontstaat de 
kans voor beleggers om zich op te stellen als 
stadspartner die bijdraagt aan de leefbaarheid 
van het winkelgebied. Beleggers kunnen 
bijvoorbeeld faciliteren in het organiseren van 
betekenisvolle marketingevents, buurtfeesten 
en losse evenementen waardoor mensen die 
naar het winkelgebied komen daar langer 
verblijven, er ontmoetingen ontstaan en 
eenzaamheid wordt bestreden.

• De overheid blijft een restrictief beleid voeren 
op uitbreiding van winkelmeters en een 
actief beleid om overbodige winkelmeters uit 
de markt te halen. Gezien de teruglopende 
behoefte aan winkelmeters is dit een goede 
zaak. Het biedt kansen aan locaties die kunnen 
worden herontwikkeld naar alternatieve 
gebruiksfuncties waar vaak een mogelijkheid 
is voor het realiseren van woningen, kantoren 
of mixed-use. Hierdoor worden winkellocaties 
compacter wat aansluit bij de herpositionering 
van de winkelgebieden.

• Risicoaverse institutionele beleggers richten 
zich in toenemende mate op een steeds kleiner 
deel van de winkelmarkt. Met de verwachting 
dat de rente nog langer laag blijft, zal de vraag 
naar vastgoed en de concurrentiedruk vanuit 
institutionele beleggers voor de beste locaties 
op de winkelmarkt hoog blijven. Tegelijkertijd 
bieden oplopende spreads ten opzichte van het 
risicovrije rendement op ‘second-best-locaties’ 
kansen om invulling te geven aan een ‘high- 
return-strategie’. 
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Marktontwikkelingen gebruikersmarkt

Na een aantal jaren van daling is de gemiddelde 
leegstand in Nederland in de loop van 2019 
weer opgelopen tot circa 7,0%, maar er zijn 
grote verschillen tussen de segmenten en de 
ontwikkeling in de tijd. Hieronder zien we dat de 
leegstand is opgelopen bij alle segmenten behalve 

in hoofdwinkelgebied klein en kleine wijkcentra. 
In grote wijkcentra en grote hoofdwinkelgebieden 
zien we de leegstand het sterkst oplopen. Bij de 
hoofdwinkelgebieden groot en klein en de kernver-
zorgende centra groot is duidelijk te zien waar de 
leegstandsproblematiek zich vooral bevindt. 

 
ONTWIKKELING LEEGSTAND PER WINKELSEGMENT

Bron: Locatus (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Binnen winkelgebieden zijn er duidelijke 
leegstandsverschillen tussen locaties. Hieronder is 
te zien dat de leegstand laag is op A-locaties in de 
G20-steden, vooral op A1-locaties is er sprake van 
frictieleegstand. In sterk contrast hiermee staan 
de steden buiten de G20 die in alle segmenten 

leegstandsniveaus van 10% tot 20% kennen. 
Beleggen op de beste locaties in de sterkste 
winkelsteden brengt de minste leegstandsrisico’s 
met zich mee omdat dit de locaties zijn waar over 
het algemeen veel vraag naar is.

 
LEEGSTANDSCIJFERS PER WINKELGEBIED EN STAD 2019 Q3

Bron: Locatus (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

G1

G2-5

G6-9

G10-20

G21-52

Nederland

A1 A2 B1 B2 C Totaal

Procent



Syntrus Achmea Outlook 2020-202245/110

De gemiddelde omzet van winkels in voedings-
middelen groeit het afgelopen decennium 
vergelijkbaar met de inflatie. Binnen dit segment 
laten de supermarkten duidelijk een outper-
formance zien.. Supermarkten zijn vanwege de 
in-elastische bestedingen aan primaire levensbe-
hoeften relatief ongevoelig voor conjunctuurbe-
wegingen en verliezen weinig omzet aan online 
supermarkten. We zien dat concepten als Hello 
Fresh, Picnic en zelfs van oorsprong fysieke 

supermarkten een online service aanbieden, 
maar nog steeds grote moeite hebben om winst 
te maken. Daarnaast spelen supermarkten met 
kleine stadswinkels en ‘to go-concepten’ in op 
veranderende consumentenbehoeften voor 
de snelle en kleine boodschap. Branches in de 
non-food blijven qua omzetontwikkeling het 
afgelopen decennium sterk achter, alhoewel er 
gemiddeld gezien vanaf medio 2016 ook een 
positieve omzetontwikkeling is waar te nemen.

 
OMZETONTWIKKELING DETAILHANDEL VS. INFLATIE

Bron: CBS (2019), MSCI (2019), Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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De historische huurontwikkeling tussen de 
verschillende winkelsegmenten in het MSCI-  
universum verschilt sterk. Zowel het segment 
Binnenstad, als de segmenten Wijkcentrum 
groot en Kleine wijk- en buurtcentra realiseren 
een boveninflatoire huurgroei. Voor de langere 
termijn verwachten we, zeker voor de betere 

G10-steden en goede wijkcentra in onze strategie, 
een continuering van dit beeld. De huurgroei in 
Hoofdwinkelgebieden groot en Stadsdeelcentra is 
in reële termen negatief. Dit sluit aan bij de dalende 
interesse van consumenten voor minder relevante 
en robuuste winkelgebieden zoals deze segmenten. 

 
MARKTHUURWAARDE PER M² PER TYPE WINKELGEBIED (% J.O.J. TUSSEN 1995 EN 2018)

Bron: MSCI (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate &Finance
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Marktontwikkelingen investeringsmarkt

Met een aandeel van 12% in het totale vastgoedbe-
leggingsvolume in 2018 en 2019 lijkt de winkelmarkt 
relatief aan belangstelling te hebben ingeboet bij 
beleggers. Sinds 2011 ligt het gemiddelde aandeel 
van winkelvastgoed op 18% (bron: JLL). We 
constateren dat de winkelbeleggingsmarkt voor 
beleggers kleiner wordt en dat de concurrentie 
tussen beleggers naar investeringen in de beste 
retailsegmenten toeneemt.

Op de beste plekken zijn de gemiddelde aanvangs-
rendementen jarenlang gedaald. In vergelijking 
met de vorige cyclus (2000-2010) zijn de meeste 
aanvangsrendementen op dit moment zeer scherp. 
De lagere lange rente anno 2018 heeft hier zeker 
invloed op gehad en met het huidige lage niveau 
van de lange rente zijn de kansen om via yieldcom-
pressie nog veel waardegroei in het binnenstedelijk 
winkelsegment te realiseren beperkt.

 
MSCI BRUTO AANVANGSRENDEMENTEN G20 (TOTALE GEMEENTE):  
HUIDIG (2018) VS. HOOG EN LAAG VORIGE CYCLUS (2000-2010)

Bron: MSCI (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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De gemiddelde markthuurgroei voor winkel-
vastgoed in het MSCI-universum staat het 
afgelopen decennium onder druk. In reële termen 
is deze al jaren negatief voor het totale MSCI-uni-
versum. Er is een sterke relatie met de opgelopen 
financiële leegstand wat tevens een negatief effect 

op de waardegroei als gevolg heeft gehad. Er 
bestaan echter grote verschillen tussen de winkel-
segmenten waarbij de betere binnensteden en 
goede wijkcentra bovengemiddeld presteren.

 
REËLE MARKTHUURGROEI VS. LEEGSTAND

Bron: MSCI (2019), Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Door dalende aanvangsrendementen en 
afnemende financiële leegstand zijn de MSCI-totaal 
rendementen in de afgelopen jaren verbeterd. We 
zien echter grote verschillen bij de deelsegmenten. 

Kleine wijk- en buurtcentra, PDV/GDV en binnenste-
delijke winkelstraten doen het relatief goed, maar 
grote en kleine hoofdwinkelgebieden blijven sterk 
achter.

 
ONTWIKKELING TOTAAL RENDEMENT

Bron: MSCI (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Binnen de Nederlandse retailmarkt zien we 
eigenlijk vooral de kleine wijk- en buurtcentra 
goede rendementen halen. Hieronder zien we 
dat dit segment in de afgelopen tien jaar een 
duidelijke outperformance haalt ten opzichte van 

het gemiddelde winkeluniversum van MSCI. De 
omzetcijfers van huurders van wijk- en buurtcentra 
blijven op peil en over het algemeen zijn de 
behaalde rendementen op dit segment zeer stabiel. 

 
HISTORISCHE TOTAAL RENDEMENTEN VAN WIJK- EN BUURTCENTRA VS WINKELS (2018, PER JAAR)

Bron: MSCI (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Tussen 2011 en 2016 is de lange rente harder 
gedaald dan de bruto aanvangsrendementen uit 
het MSCI-universum. Hierdoor is de risicopremie 
voor winkelvastgoed in die periode toegenomen. 
Sinds 2016 dalen de aanvangsrendementen 
terwijl de langetermijnrente licht is opgelopen. 
Dit zorgt ervoor dat de risicopremie de laatste 

jaren iets kleiner is geworden. In de komende jaren 
verwachten wij dat de aanvangsrendementen in 
het MSCI-universum stabiel zullen blijven of iets 
oplopen en dat de rente stabiel blijft of zelfs iets 
daalt. Om deze reden verwachten we de komende 
jaren een oplopende risicopremie voor winkel-
vastgoed.

 
INVESTERINGSKLIMAAT NEDERLANDSE WINKELMARKT

Bron: MSCI (2019), Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Verwachtingen bruto aanvangsrendement

• Op de beste binnenstedelijke locaties in de G9 
zijn de aanvangsrendementen in het kernwin-
kelgebied gestabiliseerd en we verwachten 
op korte termijn geen stijging. De lage lange 
rente zorgt voor aanhoudende vraagdruk naar 
het beste winkelvastgoed. Hoewel een zekere 
ondergrens in de aanvangsrendementen lijkt 
te zijn bereikt voor institutionele beleggers, 
verwachten we dat partijen die met vreemd 
vermogen investeren incidenteel met nog 
lagere aanvangsrendementen genoegen zullen 
nemen.

• Buiten de G20-steden zien we al enige 
jaren oplopende aanvangsrendementen. In 
tegenstelling tot eerdere jaren verwachten we 
nu ook aan de randen van het kernwinkelgebied 
van de G9-steden, maar ook in de G10-20 een 
opwaartse ontwikkeling van de aanvangsren-
dementen. De tweedeling in de winkelmarkt 
blijft met oplopende aanvangsrendementen 
ook zichtbaar bij stadsdeelcentra en wijkcentra 
met een te grote omvang in de niet-dagelijkse 
winkelbranches.

• Aan de positieve zijde van de tweedeling op 
de winkelmarkt staan winkelsegmenten met 
een sterke dagelijkse component zoals kleine 
wijkcentra, supermarkten en geclusterde 
dagelijkse branches in steden. Deze segmenten 
zullen in onze verwachting nog een kleine 
yieldcompressie kunnen ondergaan. Voor de 
beste wijkcentra hebben we het afgelopen jaar 
al een relatief sterke daling van de aanvangs-
rendementen gezien, maar nog steeds is het 
directe rendement relatief hoog in relatie tot 
risico’s. Dit verklaart ook de grote interesse van 
beleggers in dit segment.

•  Als gevolg van gestegen aanvangsrende-
menten worden locaties relatief goedkoper 
en lenen deze zich steeds meer voor heront-
wikkeling dan voorheen. Hierdoor worden 
locaties die voorheen bestemd waren voor 
winkel, geschikt voor alternatieve functies. 
Dit kunnen bijvoorbeeld woningen zijn, maar 
ook zeer zeker gemengde functies waarin 
winkels, woningen, kantoren en overige functies 
voorkomen.

 
VERWACHTE ONTWIKKELING BRUTO AANVANGSRENDEMENT IN DE MARKT 2020-2022

Segment A1 A2 B1 B2 Overig

G1 binnenstad (Amsterdam) → → → → ↑

G2-5 binnensteden (Utrecht) → → → ↑

G6-9 binnensteden (Maastricht) → → ↑ ↑

G10-20 binnensteden (Arnhem) ↑ ↑

G20+ binnensteden (Leeuwarden) ↑

Stadsdeelcentra ↑

Wijkcentra (groot aandeel non-food) ↑

Wijkcentra (fooddominant) en supermarkten ↓

Overige clustering dagelijks in steden ↓

Trafficlocaties ↓

↑ Naar boven bijgesteld t.o.v. vorige periode
→ Gelijk aan vorige periode
↓ Naar beneden bijgesteld t.o.v. vorige periode
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Verwachtingen markthuur

Gezien de ontwikkelingen op de gebruikersmarkt, 
verwachten we dat de markthuurgroei beperkt 
blijft. We zien veel segmenten met huurgroei lager 
dan de inflatie (negatieve reële huurgroei) en 
we verwachten dat dit beeld de komende jaren 
doorzet. Vanwege de voorziene omzetgroei in 
vooral de dagelijkse branches verwachten we dat 
de huurgroei van supermarkten, en in het verlengde 
daarvan ook de kleinere wijkcentra en geclusterde 
dagelijkse branches in steden, de inflatie zal 
bijhouden de komende jaren.

De Nederlandse huurwetgeving zorgt via de 
herzieningsmethodiek voor een vertraging in de 
aanpassing naar markthuurniveau. Op de beste 
locaties is bij wisseling van huurder of herziening 
soms een huursprong mogelijk wanneer het 
contracthuurniveau is achtergebleven bij de 
markthuur. Op slechtere locaties is het omgekeerde 
van toepassing. Afhankelijk van lokale leegstands-
niveaus bevinden retailers zich momenteel in een 
goede onderhandelingspositie (huurdersmarkt).

 
VERWACHTE ONTWIKKELING MARKTHUUR T.O.V. INFLATIE 2020-2022

Segment

G1 binnenstad →

G2-5 binnensteden → ↓

G6-9 binnensteden → ↓

G10-20 binnensteden ↓

G20+ binnensteden ↓

Stadsdeelcentra ↓

Wijkcentra (groot aandeel non-food) → ↓

Wijkcentra (fooddominant) en supermarkten →

Overige clustering dagelijks in steden →

Trafficlocaties →

↑ Hoger dan inflatie
→ Gelijk aan inflatie
↓ Lager dan inflatie
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Investeringscyclus

In de investeringscyclus van de huidige winkelmarkt 
kunnen we grofweg clusters onderscheiden. Een 
deel van de markt bevindt zich in een piekende 
fase met stabiel vooruitzicht. Een deel van de 
markt heeft te maken met een neerwaartse spiraal 
en in een deel van de markt bevinden zich goede 
investeringsperspectieven.

• De beste winkellocaties in de binnensteden 
van de G9 zijn op dit moment erg gewild maar 
daardoor ook erg prijzig. Omdat huurgroei in 
de meeste gevallen niet voor de hand ligt, en 
er ook geen yieldcompressie wordt verwacht, 
is het over het algemeen geen goed instap-
moment, Dit segment van de winkelmarkt 
bevindt zich momenteel aan de top van de 
cyclus. We verwachten dat deze positie de 
komende jaren blijft aanhouden. Een scenario 
van een ‘falling market’, het moment in de 
vastgoedcyclus waarop de huren en waarden 
dalen, wordt niet voorzien.

• Op de beste locaties in de G10-20 is er als 
gevolg van dalende markthuurniveaus een 
kleine correctie voorzien, maar gezien de 
belangrijke regionale functie van deze steden 
verwachten we dat de beste locaties in dit 
segment op termijn standhouden. In de G20+ 
binnensteden zien we dat de regionale winkel-
positie nog sterk onder druk staat. Dit uit zich 
in dalende huurniveaus en oplopende yields. 
In mindere mate is dit beeld ook voor te grote 

wijkcentra en stadsdeelcentra zichtbaar. Een 
te grote component niet-dagelijks aanbod 
dat niet aansluit bij de winkelbehoefte van de 
consument is de belangrijkste veroorzaker van 
de problematiek. Beperkte huurdalingen en licht 
oplopende yields zorgen voor een neergaande 
positie in de investeringscyclus. Op de langere 
termijn kunnen deze segmenten weer aantrek-
kelijk worden doordat huurrisico’s uit de markt 
zijn en aanvangsrendementen dermate hoog 
dat ze compenseren voor het risico maar wel 
aantrekkelijk zijn in een gespreide winkelporte-
feuille.

• De beste investeringsvooruitzichten zien wij bij 
kleine wijk- en buurtcentra gedomineerd door 
de supermarkten. Ook geclusterde dagelijkse 
winkels in steden, die gericht zijn op het 
voorzien van de dagelijkse benodigdheden,  
zijn aantrekkelijk voor de consument. De 
verwachtingen voor de toekomst zijn positief. 
Dit segment is een relatief conjunctuur-
bestendige investering waarvan de huren 
met de inflatie meelopen. De vraag naar deze 
beleggings producten onder beleggers is groot 
wat wordt vertaald naar dalende aanvangs-
rendementen. Het directe rendement blijft 
echter hoog in relatie tot de gelopen risico’s. 
Traffic           locaties sluiten aan bij dit beeld omdat  
zij in toenemende mate blijven inspelen op  
het ‘kleine’ bestedingsmoment, vaak food  -
georiënteerd, van consumenten.

 
TIMING INVESTMENT CYCLE

Overige clustering dagelijks in steden
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Winnaars en verliezers

Winnaars Verliezers

Winkelplekken in drukke binnensteden waar naast 

detailhandel ook horeca-, leisure- en werkfuncties 

zijn gevestigd. De consument komt hier graag voor 

een dagje uit en is bereid lang te blijven.

Winkellocaties in binnensteden buiten de winnaars 

(dus centra van middelgrote en kleine steden mits 

ze geen duidelijk onderscheidende positionering 

hebben). Deze steden zijn te weinig relevant voor 

de consument en hun toekomstige rol zal naar 

verwachting relatief bescheiden zijn en nog meer 

lokaal gericht.

Geografisch vertaalt zich dit in de beste 20 

binnensteden waarbij er verschil is in ligging in het 

kernwinkelgebied. Voor de G5-steden kunnen zowel 

A- als B-locaties interessant zijn; in G6-9 steden zijn 

de perspectieven voor met name A-locaties goed 

en in G10-20 steden gaat het enkel om de allerbeste 

locaties (A1).

(Gedateerde) stadsdeelcentra en te grote 

wijkcentra. Het winkelaanbod past bij dit type 

winkels niet bij verwachtingen en behoeften van  

de consument.

Wijkwinkelcentra, supermarkten en geclusterde 

dagelijkse voorzieningen zijn perspectiefrijk 

wanneer de branchering een beperkt niet-dagelijks 

aanbod kent en de winkelconcentratie is gelegen in 

een stabiel of groeiend verzorgingsgebied.

Retailers die onvoldoende in staat zijn de 

consument te binden met het aanbod van hun 

producten en diensten, niet kunnen concurreren 

op prijs of onvoldoende relevant zijn of waarbij de 

deskundigheid, service en gemak niet passen bij de 

wensen van de consument.

Retailers die consumenten blijven boeien en 

dus blijvend kunnen binden door passende 

en snel wisselende collecties aan te bieden, 

prijsconcurrerend of onderscheidend zijn, goede 

service te verlenen en gemak in de winkel én online 

kunnen bieden. 
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BELEGGINGSPERSPECTIEVEN VAN BINNENSTEDEN
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De Nederlandse 
kantorenmarkt 

Stationsplein, Amersfoort
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Xxx

De beste locaties van de Nederlandse 
kantorenmarkt staat sterk in de belangstelling 
bij zowel gebruikers als eindbeleggers met 
hoge huren en lage aanvangsrendementen als 
gevolg. De belangstelling voor de toplocaties 
is onder andere afkomstig van buitenlandse 
gebruikers en beleggers waarbij respectievelijk 
de Brexit en de search for yield belangrijke 
onderliggende redenen zijn. Voor gebruikers 
geldt daarnaast dat kantoren gebruikt worden 
in de ‘war on talent’, zowel in het aantrekken 
als in het behoud van werknemers. Door 
de lage aanvangsrendementen is de kans 
op waardegroei op toplocaties desondanks 
beperkt. Schaarste leidt ertoe dat verouderde, 
maar potentieel goede, kantoorlocaties worden 
opgeknapt waarbij woonfuncties en voorzie-
ningen worden toegevoegd om zowel de 
aantrekkelijkheid van kantoren te verbeteren 
als invulling te geven aan het verdichtings-

vraagstuk. Beleggers kunnen hier nog kansen 
verzilveren. Dat geldt ook voor kantoren 
in stedelijke mixed-use omgevingen, zeker 
wanneer de bereikbaarheid met openbaar 
vervoer goed is. Deze locaties profiteren van de 
stedelijke dynamiek die steeds meer gebruikers 
belangrijk vinden. Ook aanbieders van flex-con-
cepten zoals Spaces en WeWork zijn geïnte-
resseerd in deze locaties waarbij flexibiliteit en 
onderverhuur van kleinere kantooroppervlaktes 
tot relatief hoge huren heeft geleid. Op minder 
perspectiefrijke monofunctionele locaties 
buiten de 4 grote steden blijft de belang-
stelling sterk achter. Op deze locaties gaat het 
verduurzamingsvraagstuk (minimaal label C) 
naar verwachting voor een verdere tweedeling 
zorgen in de kantorenmarkt omdat bij de 
afwezigheid van gebruikers investeren voor de 
eigenaren niet rendabel is.

Outlook Nederlandse 
kantorenmarkt
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Definitie

De kantorenmarkt in Nederland kent een omvang 
van circa 47 miljoen m². De totale voorraad 
kantoren neemt de laatste jaren langzaam af door 
onder andere transformatie naar woningen. Van de 
huidige voorraad kantoren is 35% gelegen in een 
kantorenwijk en 27% in het centrum. De rest van 
de kantorenvoorraad is gelegen in woonwijken of 
bedrijventerreinen. Van alle kantoren heeft 60% 
een leeftijd van 20 jaar of ouder (bron: Kantoren in 
Cijfers 2018).
 
In de traditionele begripsomschrijving werd de 
kantorenmarkt ingedeeld in A-, B- en C-locaties. 
In tegenstelling tot de winkelmarkt gaat het bij 
deze typering om de mate van bereikbaarheid. 
Een A-locatie is een openbaarvervoerslocatie 
in een stadscentrum. De autobereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden zijn beperkt. Een B-locatie 
is goed bereikbaar per openbaar vervoer maar ligt 
niet noodzakelijk in het stadscentrum. Wel is de 
aansluiting op het hoofdwegennet goed en zijn de 

parkeermogelijkheden ruim. Een C-locatie heeft 
een goede aansluiting op het hoofdwegennet met 
goede parkeerfaciliteiten maar is de bereikbaarheid 
per openbaarvervoer beperkt. In de hedendaagse, 
meer intuïtieve, begripsomschrijving gaat het bij 
kantoren over toplocaties (‘prime’) en minder 
goede (secundary) of slechte locaties. De gewilde 
kantorenlocaties zijn tegenwoordig namelijk minder 
strikt gescheiden dan de traditionele begripsom-
schrijving doet vermoeden: er treedt steeds meer 
‘blurring’ op waarbij naast bereikbaarheid, panduit-
straling en flexibiliteit van indeling ook de invulling 
van het omliggende gebied belangrijker wordt. 
Hoe meer functies en mogelijkheden, hoe beter. De 
trend naar mixed use komt hier duidelijk in terug. 
C-locaties zijn niet meer interessant wanneer het 
puur monofunctionele locaties, bijvoorbeeld langs 
snelwegen of rondom kleinere steden betreft, maar 
het toevoegen van onder andere woon-, winkel- en 
verblijfsfuncties vergroot de aantrekkelijkheid.

Bezuidenhoutseweg, Den Haag
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Om per 1 januari 2023 te 
voldoen aan het minimale 
energielabel C moet naar 
schatting nog  

30 miljoen m²  

kantoor worden verduurzaamd. 
(Bron: Calcasa)

Sinds 2013 is het aantal werkzame 
personen in de zakelijke dienstver-
lening gestegen met  

365.000  
 
(Bron: CBS)

De werkzame beroepsbevolking is  
in de periode 2013-2018 toegenomen  
met ruim   

50.000  

Het aandeel werknemers dat vaak 
of incidenteel thuiswerkt is in deze 
periode met ruim 400.000 gestegen 
van 34% naar 37% van de totale 
beroepsbevolking. (Bron: CBS)

Kantoorhuren op de Amsterdamse 
Zuidas zijn in de laatste 3 jaar met bijna  

30%  

gestegen van €350 per m² naar  
€450 per m². (Bron: JLL)

Met een bruto aanvangsrendement van   

3,4%  

is de Amsterdamse Zuidas de duurste 
kantorenlocatie in Nederland.  
(Bron: JLL)

De bruto aanvangsrendementen op de 
beste locaties in de G5 steden zijn in 
drie jaar gedaald van gemiddeld  

6,4%  

naar gemiddeld 

4,8% 

Facts & figures
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Beleggingsfocus

De kantorenmarkt kent duidelijk twee gezichten. 
Er is een deel dat profiteert van de behoefte 
van gebruikers en huurders naar aantrekkelijke, 
moderne en goed bereikbare kantoren maar tegelij-
kertijd is ook een groot deel van de kantorenmarkt 
verouderd, niet goed gelegen en kent een relatief 
hoog leegstandspercentage. Op de allerbeste 
prime locaties zoals op de Zuidas zijn de grote 
beleggingsomvang en de zeer lage rendementen 
niet aantrekkelijk voor Nederlandse institutionele 
beleggers die geen gebruik maken van leverage 
bij aankoop. Daarbuiten liggen nog kansen voor 
een toekomstbestendig rendement in relatie tot 
aanvaardbare risico’s:
• Near prime locaties in de G4, mits goed 

ontsloten. De aantrekkelijkheid voor huurders 
en gebruikers is hoog en de liquiditeit van deze 
locaties voor beleggers is goed. Aanvangsren-
dementen zijn nog niet zo laag als op de prime 
locaties en in sommige gevallen bestaat er ook 
nog een zekere huurpotentie. Tot deze locaties 
behoren ook mixed use ontwikkelingen in de G4 
met een belangrijk aandeel kantoren. 

• Een core-plus strategie op de allerbeste locaties 
in regionale kantoorsteden zoals Haarlem-
mermeer (Schiphol), Eindhoven en Groningen 
en stationslocaties van andere grotere provin-
ciesteden.

• Een hoog voorzieningenniveau in het gebouw, 
of in de directe omgeving is van groot belang. 
Kantoorlocaties die zich lenen tot transformatie 
en verdichting naar gemengde gebieden met 
wonen en andere functies kunnen interessante 
herontwikkelingslocaties met waardegroei zijn. 

• Focus op duurzame, ‘gezonde’ en 
onderscheidende kantoorgebouwen. Het 
opzetten en faciliteren van flexibele werk  -
concepten met een serviceniveau passend bij 
de beoogde doelgroep kunnen zorgen voor een 
huurgroei.
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Trends

• Aantrekkelijke en gezonde werkomgevingen 
vormen een steeds belangrijkere rol in de 
keuze voor potentiële werknemers om voor 
een werkgever te kiezen. In de ‘war on talent’ 
is locatie- en gebouwkeuze voor werkgevers 
essentieel. Niet langer zit alleen facility-
management aan het stuur, HR krijgt een 
steeds belangrijkere stem in de locatie en het 
werkconcept.

• De kantorenmarkt krijgt te maken met een 
aanzienlijke duurzaamheidsopgave. Het 
verplichte minimale energielabel C moet 
per 1 januari 2023 bereikt zijn om volgens 
het Bouwbesluit nog als kantoor gebruikt te 
worden. Oplopende bouwkosten maken her   -
ontwikkelingen moeilijker haalbaar, maar kansen 
liggen in de verdichting van kantoorlocaties 
met andere functies zoals wonen.

• Kantoorgebruikers vragen in toenemende 
mate om flexibiliteit. Niet alleen kunnen zij zo 
makkelijk inspelen op groei en krimp van de 
organisaties, ook de IFRS16 regelgeving speelt 
hierin voor beursgenoteerde bedrijven een rol 
omdat contracten onder de 12 maanden niet 
meer op de balans hoeven te staan. Gebouw-
eigenaren moeten rekening houden met 
contracten met gemiddeld kortere looptijden.

Kansen en uitdagingen

Kansen Uitdagingen

De sterke vraag van aanbieders van flexibele 

werkconcepten zorgt voor opwaartse ontwikkeling 

van het huurniveau in de G4-kantoorsteden. 

De vraag van internationale beleggers die met 

vreemd vermogen financieren zorgt voor een grote 

druk op de yields waarmee voor Nederlandse 

institutionele beleggers moeilijk te concurreren valt. 

Herontwikkeling van verouderde kantoren en 

verdichting van kantoorlocaties met andere functies 

zoals wonen kan voor waardecreatie zorgen.

Invulling geven aan de energielabel C-verplichting in 

2023 waar een groot deel van de kantoren nog niet 

aan voldoet. 

De vraag naar gezonde werkomgevingen zal 

toenemen. Een kantoor moet het welzijn en 

optimaal presteren van medewerkers kunnen 

bevorderen.

Faciliteren van voldoende oplaadpunten voor 

elektrische auto’s en fietsen.

De ontwikkelingen rondom de Brexit zorgen, met 

name in Amsterdam, voor een extra vraag naar 

kantoorruimte. 

De huidige vraagdruk kan zich vertalen in 

te risicovolle investeringen van o.a. flexibele 

kantooraanbieders wat hun financiële robuustheid 

onder druk kan zetten. 
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Marktontwikkelingen gebruikersmarkt

De onzekerheid rondom Brexit heeft al veel 
bedrijven naar Nederland gedreven. Volgens het 
NFIA hebben al bijna 100 bedrijven gekozen voor 
een verhuizing naar Nederland en zijn er nog 
enkele honderden die ook de overweging maken 
om te reloceren.

Sinds 2015 vertoont de kantorenmarkt een sterk 
dalende trend in de leegstand: van ruim 14% in 2015 
naar 9,7% medio 2019. De beschikbare voorraad 
kantoren in aanbod is in deze periode gedaald 
van 7,6 miljoen m² naar 5,2 miljoen m². Vanwege 
de beperkte geschikte opties die kantoorge-
bruikers hebben blijft de opname in 2019, en naar 
verwachting ook de komende jaren, relatief laag.
 

AANBOD, OPNAME EN LEEGSTAND KANTOREN

Bron: JLL(2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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De vraag naar goede kantoren op goede kantoor-
locaties heeft de afgelopen jaren gezorgd voor 
sterke aan de conjunctuur gerelateerde stijging 
van het huurniveau in met name Amsterdam en 
Utrecht. Hoewel er op de beste locaties schaarste 
blijft bestaan, zal de huurgroei de komende jaren 
gematigder zijn dan in de afgelopen 2 jaar. De 
intrinsieke kwaliteit van goede locaties zorgt ervoor 

dat de huurniveaus aanmerkelijk hoger zullen 
blijven dan op secundaire locaties. Daarnaast zorgt 
de opkomst van flexkantoren voor een gemiddelde 
stijging van het huurniveau omdat dit type 
aanbieders gebruikers kan clusteren en vanwege 
de kleinere omvang en hoge mate van service en 
flexibiliteit daar ook een relatief hoger huurniveau 
voor kan vragen.

 
GEMIDDELDE TOPKANTOORHUREN IN TOP 5 KANTOORSTEDEN

Bron: JLL (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Marktontwikkelingen investeringsmarkt

Op de allerbeste (prime) locaties blijft de investe-
ringsdruk van met name internationale beleggers 
hoog. Amsterdam manifesteert zich als permanente 
optie in het mondiale speelveld van beleggers 

die in kantoren investeren. De beschikbaarheid 
van nieuwe toplocaties is relatief beperkt wat de 
hoogte van investeringsvolumes kan drukken.

 
BELEGGINSVOLUME

Bron: JLL (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2011 2013 20142012 2015 2016 2017 2018 2019

Q4

Q3

Q2

Q1

x € miljard

De vraagdruk, lage rente, gecombineerd met het 
financieren met vreemd vermogen, heeft gezorgd 
voor zeer lage prime yields. Ook in historisch 
perspectief zijn de rendementen op dit moment 
zeer laag. Op de allerbeste locaties lijkt, zeker voor 
Nederlandse institutionele beleggers, een zekere 
ondergrens bereikt. Er zijn nog mogelijkheden tot 
waardeontwikkelingen in de ‘near prime-locaties’ in 
de G4 en op ‘nieuwe’ locaties in de G4 waar mixed 

use gebouwen met een kantoorinvulling kunnen 
worden gerealiseerd. Ook kleinere kantoorsteden 
hebben onder de juiste omstandigheden nog 
mogelijkheden tot waardegroei. Voor de komende 
jaren kan, met uitzondering van de prime locaties, 
voor de overige kansrijke kantoren en kantorenlo-
caties nog een aantrekkelijk rendement op kantoor-
beleggingen gerealiseerd worden als gevolg van 
beperkte yieldverkrapping en huurstijgingen.

 
NETTO AANVANGSRENDEMENT G5 KANTOORSTEDEN (BESTE LOCATIES)HUIDIG (2019)  
VS. HOOG EN LAAG VORIGE CYCLYS (2005-2010)

Bron: JLL (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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INVESTERINGSKLIMAAT NEDERLANDSE KANTORENMARKT

Bron: MSCI (2019), Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Verwachtingen bruto aanvangsrendement

De search for yield als gevolg van de lage rente en 
het beperkte aanbod aan relatief goede kantoren 
zorgt ervoor dat de aanvangsrendementen onder 
druk blijven staan en gedurende 2019 en begin 
2020 nog licht verder kunnen verkrappen. Vanaf 
2020 kan een mogelijke recessie zorgen voor een 

rem op de waardegroei en stabilisering. Locaties 
die niet kunnen voldoen aan wensen van gebruikers 
en derhalve op de lange termijn niet geschikt zijn 
als kantorenlocatie zullen eerder een verhoging van 
de aanvangsrendementen tegemoet kunnen zien.  

 
VERWACHTE ONTWIKKELING BRUTO AANVANGSRENDEMENT IN DE MARKT 2020-2022

Locatie

Amsterdam (prime) → 

Utrecht, Rotterdam en Den Haag (prime) →

G4 (near prime & mixed use) ↓

Overige stations / centrumlocaties grote steden →

↑ Naar boven bijgesteld t.o.v. vorige periode
→ Gelijk aan vorige periode
↓ Naar beneden bijgesteld t.o.v. vorige periode
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Verwachtingen markthuur

De vraagdruk van eindgebruikers naar kantoren 
op de juiste locatie (bereikbaarheid) met een 
goede uitstraling, flexibel en het juiste voorzie-
ningenniveau is hoog en zal naar verwachting 
blijven aanhouden omdat het aanbod te kort 
schiet. De vraag manifesteert zich met name in de 
grote steden en de centrum/stationslocaties van 

andere grote steden. Op deze plekken zien wij de 
komende 1 tot 2 jaar nog stijgende huurniveaus. 
Daarna kan een mogelijke recessie een rem zetten 
op de huurgroei. Locaties of kantoren die niet aan 
de strenge vereisten van de gebruikers kunnen 
voldoen staan op termijn ter discussie en zullen 
minder goede huurperspectieven kennen.   

 
VERWACHTE ONTWIKKELING MARKTHUUR T.O.V. INFLATIE 2020-2022

Locatie

Amsterdam (prime) ↑ 

Utrecht, Rotterdam en Den Haag (prime) ↑

G4 (near prime & mixed use) ↑

Overige stations / centrumlocaties grote steden ↑

↑ Hoger dan inflatie
→ Gelijk aan inflatie
↓ Lager dan inflatie

Investeringscyclus

 
TIMING INVESTMENT CYCLE

Amsterdam (prime)

Overige kantoorsteden

Utrecht, Rotterdam en
Den Haag (prime)

Monofunctionele
kantoorlocaties
nabij een snelweg

Monofunctionele
locaties nabij voorzieningen 
en ov-knooppunten

Overige stations /
centrumlocaties

grote steden

G4 (near prime
en mixed-use)
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Winnaars en verliezers

Winnaars Verliezers

Near prime locaties in de G4 die profiteren van 

schaarste op de prime locaties van de G4.

Monofunctionele kantoorlocaties langs snelwegen.

‘Nieuwe’ kantoorlocaties, al dan niet in mixed 

use gebouwen, op locaties met een omvangrijk 

voorzieningenaanbod en goede bereikbaarheid.

Overige centrumlocaties buiten de G4, Schiphol, 

Eindhoven en Groningen.

Aantrekkelijke moderne kantoren met uitstraling, 

flexibiliteit en een gezonde werkomgeving die 

inzetbaar zijn voor de ‘war on talent’.

Kantoorlocaties met herontwikkelingspotentie 

tot verdichting en het toevoegen van functies en 

voorzieningen.
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BELEGGINGSKANSEN KANTORENVASTGOED
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De Nederlandse 
markt voor  
Mixed-use

House Modernes, Utrecht
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Traditionele vastgoedsectoren in de mix als aantrekkelijke 
alternatief

In een hoogstedelijke context zorgen vooral de 
stijgende urbanisatiegraad en de opkomst van 
stedelijke doelgroepen ervoor dat monofunc-
tionele vastgoedobjecten de komende jaren 
minder aantrekkelijk zijn als belegging op de 
stedelijke vastgoedmarkten. Multifunctionaliteit 
is hier het nieuwe credo; wonen en werken 
worden gemixt in één complex, waarbij ook 
winkels, horeca, hotel, cultuur, zorg en zelfs 
onderwijs en maatschappelijke voorzieningen 
deel uit kunnen maken van de mix. Dit gaat 
overigens veel verder dan alleen de invulling 
van de plint: het totaal is meer dan de som der 
delen. Dergelijke mixed-use-concepten spelen 
dus in op de vraag vanuit de gebruiker, maar 
ook op de noodzaak om efficiënter om te gaan 
met ruimte in de stad. Randvoorwaarde voor 
het succesvol functioneren is een hoge mate 

van ruimtelijke flexibiliteit van het gebouw; 
dit maakt de alternatieve aanwendbaarheid 
hoger en dus de belegging aantrekkelijker. 
Mixed-use-concepten dragen ook bij aan 
maatschappelijk rendement: ze zorgen voor een 
efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de 
stad en ze vergroten de leefbaarheid gedurende 
grote delen van de dag. Nu in de grootste 
steden in Nederland de aanvangsrendementen 
van de verschillende sectoren naar elkaar toe 
groeien, bieden mixed-use-concepten institu-
tionele beleggers diversificatievoordelen en is 
het een goed alternatief bij beperkte beschik-
baarheid van traditionele core assets. De 
beloning voor de belegger is een duurzaam 
financieel en maatschappelijk rendement met 
een acceptabel risico.

Mixed-use:  
asset class in  
opkomst
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Definitie

Mixed-use-concepten zijn multifunctionele 
gebouwen waar behoeften van stedelijke 
doelgroepen aan wonen, werken, winkelen, 
ontspanning en eventueel maatschappelijke dienst-
verlening worden gecombineerd. De onderlinge 
synergie binnen de diverse functiemix biedt samen 
met het hoogstedelijke karakter van het gebouw 
een unieke propositie voor gebruikers, bezoekers 
en passanten. De exacte functiemix verschilt per 
project omdat het altijd onderdeel is van een 
unieke stedelijke context met bestaande functies 
en karakteristieken. Er is dus geen ‘one size fits 
all’-concept voor mixed-use voorhanden. 

Wij hanteren de volgende definitie voor 
mixed-use-concepten: identiteitsvolle gebouwen 
in hoogstedelijke milieus waarin minimaal drie 
verschillende functies gecombineerd worden. De 
huurstroom van de meest dominante functie maakt 
maximaal 80% uit van het totaal. De gevarieerde 
functiemix is op de omringende stedelijke context 
afgestemd en genereert een positieve impact op de 
omgeving doordat het een impuls geeft aan zowel 
de leefbaarheid als de levendigheid in de buurt.

House Modernes, Utrecht
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Vastgoed in de G5 laat de laatste jaren  
een hoge groei van het rendement zien
RENDEMENTEN IN GROTE STEDEN

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Rest van Nederland

Bron: MSCI, Bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Verstedelijking in 
de versnelling  

De laatste tien jaar is het aantal 
bewoners in de G5-steden met  

12,0% 
gestegen t.o.v. 3,4% in de rest van 
Nederland. Verdere versnelling wordt 
verwacht. 

Mixed-use bevindt 
zich op een gunstig 
punt in de cyclus 

Bij woningen en kantoren dreigt 
de huurgroei af te zwakken, 
maar in mixed-use-objecten 
zien we een opwaarts patroon. 
Datzelfde geldt voor de 
waardegroei.

Ruimte een steeds 
schaarser goed  

Tot 2025 is de gemeente Amsterdam 
van plan ruim  

50.000 
extra woningen in de bestaande stad 
toe te voegen .

Facts & figures
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Aanvangsrendementen traditionele sectoren 
bewegen naar elkaar toe
PRIME AANVANGSRENDEMENTEN VAN KANTOREN, WINKELS EN WONINGEN IN AMSTERDAM

Bron: JLL
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Trends

De belangrijkste drijvers achter de opkomst  
van mixed-use-concepten zijn:
• Toenemende urbanisatie in combinatie met 

aanhoudende bevolkingsgroei in stedelijke 
gebieden. 

• Jongeren worden als doelgroep in de 
stad steeds relevanter (zie ook onderdeel 
De toekomst); ze zijn overtuigd van de 
economische voordelen van de stad en gaan  
vol voor een leefstijl waarin ‘Work-Live-Play’ 
een drie-eenheid vormen.

• Door druk op de schaarse ruimte in hoog -
stedelijke gebieden in combinatie met onder 
andere de digitalisering en het ontstaan van 
nieuwe consumentenpatronen, is een herover-
weging van de invulling van binnenstedelijke 
gebieden noodzakelijk. Combineren van diverse 
functies in één gebouw is dan een voor de hand 
liggend concept.

• Bij een groeiende groep stedelijke consumenten 
is flexibiliteit het sleutelbegrip. Dit geldt dan 
niet alleen voor hoe men wenst te wonen of 
te werken, maar ook hoe men van andere 
stedelijke functies gebruikmaakt. Dit leidt 
bijvoorbeeld tot doelgroepspecifieke woon  -
concepten, flexkantoren en ‘blurring’ tussen 
retail en horeca. 

• Steeds meer steden zijn op zoek naar identi-
teitsdragers om in een groeiend concurren-
tieveld zich te onderscheiden. Mixed-use- 
gebouwen lenen zich uitstekend voor 
uitdagende ontwerpen; het stapelen van 
verschillende functies in één complex op  
een hoogstedelijke plek. 

• De beperkte beschikbaarheid, maar juist ook 
de grote vraag naar traditionele beleggings-
sectoren, zorgt voor minder aantrekkelijke 
aanvangsrendementen in het core-segment. 
Dit geeft beleggers ruimte voor alternatieven 
indien functieoverstijgend wordt gedacht. 
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Kritische succesfactoren

Locaties die in aanmerking komen voor 
mixed-use-concepten zijn gelegen in steden die 
voldoen aan de volgende kenmerken:
• Bovengemiddelde groei van de lokale economie 

en bevolking.
• Compleet pakket aan diensten en voorzieningen 

op het vlak van cultuur, entertainment en 
recreatie (openbaar groen) in de nabijheid.

• Compacte steden met hoge ‘walkability en bike 
scores’ in combinatie met een hoge ‘transit 
score’. Dit maakt dat de meeste voorzieningen 
te voet of per fiets te bereiken zijn en een solide 
openbaarvervoersysteem verbindt de stad met 
de rest van het land. 

• Hoogstedelijke karakter waardoor er a priori 
sprake is van een multifunctioneel milieu.

De optimale functiemix van een mixed-use-concept 
is sterk afhankelijk van de lokale behoeften van 
gebruikers en de exacte locatie in de stedelijke 
context. Dit vergt specifiek (markt)onderzoek  
naar de haalbaarheid als input voor de conceptuele 
vertaling. De onderlinge verhouding tussen wonen 
en overige functies (kantoorruimte, retail/horeca, 
hotel/short stay, parkeren (auto en fiets) zal 
derhalve per mixed-use-gebouw sterk wisselen. 
Tegelijkertijd geeft dit ook de mogelijkheid om  
het risico van een dergelijk concept te beheersen.

Kansen en uitdagingen

Kansen Uitdagingen

Bijdrage aan het functioneren van de stad. 

Doordat ze nadrukkelijk aansluiting zoeken bij de 

omringende context, geven ze de directe omgeving 

meestal ook een positieve impuls.

Door het grote investeringsvolume per gebouw is 

er in vergelijking tot investeringen in de traditionele 

vastgoedsectoren een hoger gebouwgebonden 

risico. Door een sterke locatiekeuze kan gestuurd 

worden op de courantheid van het vastgoed en is 

het commercieel risico te beperken. Het gebruik 

van het vastgoed moet mee kunnen veranderen met 

de tijd. Als een functie zijn economische waarde 

verliest, dan moet de locatie sterk genoeg zijn om 

andere functies moeiteloos in te passen. 

Zorgvuldig ruimtegebruik dankzij de stapeling 

van functies. Dit resulteert bijvoorbeeld in een 

hoge duurzaamheid, flexibiliteit c.q. alternatieve 

aanwendbaarheid, toekomstbestendigheid, maar 

ook reductie van de mobiliteit. 

Het effectief managen van mixed-use-

vastgoed vraagt om een andere manier van 

assetmanagement. Het afstemmen van de 

verschillende gebruiksfuncties moet centraal staan 

om de programmatische synergie te optimaliseren. 

Daarnaast dient er binnen het assetmanagement 

oog te zijn voor de zogenaamde ‘community’ van 

gebruikers en huurders. 

Hoog diversificatiepotentieel. Binnen één 

vastgoedproduct is diversificatie mogelijk in 

verschillende vastgoedsegmenten, huurders en 

huurcontracten. 

De plint als linking pin met de omgeving. De plint 

is een cruciaal element om de verbinding met de 

omringende context tot stand te brengen. Indien 

goed ontworpen en geprogrammeerd, zal er sprake 

zijn van een impuls voor de levendigheid en ook de 

leefbaarheid in de buurt.

Groeiende pijplijn. De grootste steden groeien en 

verdichten de komende jaren volop. De opgave 

behelst vele tienduizenden woningen binnen 

grofweg de bestaande gemeentegrenzen. Mixed-

use-projecten zullen derhalve de komende jaren 

volop ontwikkeld worden. 
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Beleggingsfocus

Door onder andere de lage lange rente is er 
onder (internationale) beleggers sprake van een 
zoektocht naar beleggingsmogelijkheden met een 
core-profiel. Als gevolg hiervan zijn de aanvangs-
rendementen in de traditionele sectoren fors 
gedaald, hetgeen zeker bij kantoren en woningen 
tot een flinke waardegroei heeft geleid. Woningen, 
winkels en kantoren in de sterkste steden zijn nu 
relatief duur, terwijl de acquisitiemogelijkheden 
zeer beperkt zijn. Door de scherpe aanvangsrende-
menten in de traditionele assetclasses ontstaat er 
de behoefte om op zoek te gaan naar beleggingen 
met een iets hogere risicopremie. Mixed-use- 
gebouwen zijn een geschikt alternatief. Beleggers 
kunnen dit vastgoed verwerven op een goede 
locatie voor een aantrekkelijk aanvangsrendement. 

De beschikbaarheid is relatief groot en zal onder 
druk van de urbanisatie en daarop aansluitend 
gemeentelijk beleid alleen maar toenemen. Daarbij 
lijkt mixed-use als assetclass nog te kunnen 
profiteren van waardegroei. Hiermee is er sprake 
van een onderscheid ten opzichte van bijvoorbeeld 
beleggingen in monofunctionele core-kantoren-
locaties.

Gelet op de te verwachten stedelijke ontwikke-
lingen en de te verwachten courantheid ligt een 
focus op de grootste steden in Nederland voor 
de hand. Deze steden hebben de schaal en de 
doelgroep die past bij de beoogde mixed-use- 
concepten en profiteren het meest van de hiervoor 
genoemde trends. Onder druk van de demogra-
fische trends en de steeds schaarser wordende 
stedelijke ruimte, zien we dat de grote gemeenten 
in hun ruimtelijk beleid volop inzetten op de 
realisatie van mixed-use-vastgoed. 

Beleggingen in mixed-use bestaan dus 
uit duurzaam stedelijk vastgoed met een 
rendement-risicoprofiel dat op korte termijn ten 
minste gelijk zou moeten zijn aan dat van de 
gemiddelde individuele sectoren. De mogelijke 
onderlinge synergie binnen de functiemix, de focus 
op sterke stedelijke gebieden en de flexibiliteit 
in gebouwen leiden daarbij tot een verwachte 
risicoreductie (diversificatie). Mixed-use geeft een 
belegger ook de mogelijkheid om een allocatie 
op te bouwen naar de assetclasses die onder druk 
van de urbanisatie juist floreren: denk aan horeca, 
cultuur en maatschappelijke voorzieningen.
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De Nederlandse 
woning-
hypothekenmarkt 
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Outlook Nederlandse 
woning-
hypothekenmarkt

Definitie

Onder woninghypotheken verstaan we leningen 
verstrekt aan particulieren met de eigen woning 
als onderpand. De Nederlandse markt voor 
woning hypotheken is goed voor € 715 miljard aan 
uitstaande leningen; in de afgelopen vijf jaar is het 
bedrag met ruim 5% gestegen. Er zijn verschillende 
vormen waarop een hypotheek afgelost wordt.  
De twee meest voorkomende zijn de annuïteiten-
hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek. 

Laatstgenoemde is vooral populair bij oversluiters, 
die nog hypotheekrenteaftrek hebben, maar wint 
ook aan populariteit bij starters doordat het gemis 
van fiscale voordelen er minder toe doet vanwege 
de lage rente. Lineaire hypotheken worden minder 
afgesloten. Voorheen waren ook andere hypotheek-
vormen populair zoals de spaarhypotheek en 
levenhypotheek, maar deze worden nog maar 
beperkt afgenomen aangezien ze niet meer fiscaal 
aantrekkelijk zijn.

Woninghypotheken blijvend aantrekkelijke beleggings-
propositie

Het investeren in woninghypotheken geeft een 
stabiel beleggingsproduct met een laag risico 
en een aantrekkelijk rendement. De vooruit-
zichten zijn positief door de lage (geprognosti-
ceerde) werkloosheid, doorgroeiende woning-
waardes en relatief aantrekkelijke risicomarges. 
Door technische innovaties zoals ‘Toetsen aan 
de bron’ en digitalisering kunnen de stappen in 
het hypothekenproces, zowel bij aanvraag als 
beheer, steeds efficiënter uitgevoerd worden. 

Hiertegenover staat wel dat hypotheek-
verstrekkers met steeds meer regelgeving 
en daaruit voortvloeiende kosten te maken 
krijgen, zoals de zorgplicht, waarbij hypotheek-
verstrekkers verantwoordelijk worden om 
klanten bewust te maken van de risico’s van 
het hypotheekproduct. Ook zijn er uitdagingen 
te vinden in het onzekere renteklimaat waarbij 
de risicovrije rentes onder het nulpunt zijn 
uitgekomen. 
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201.000  
 

hypotheken werden er 
aangevraagd in het eerste 
halfjaar van 2019. Het 
hoogste aantal in 5 jaar 
tijd. (HDN)

De rente blijft dalen: 
medio 2019 bedraagt  
de hypotheekrente 

1,55%  
(NHG 10 jaar, d.d. 30-6-2019) 

De prijsindex 
voor bestaande 
koopwoningen in 
Nederland is sinds het 
dieptepunt in 2013 
gestegen met  

38% 

Nederlandse NHG-hypotheken,  
waarbij een mogelijke (rest)schuld voor 
90% door het waarborgfonds gedekt is, 
hebben een  

AAA-status  

en behoren daarmee tot 
de meest veilige leningen 
ter wereld.

In de eerste helft van 2019  
vonden er slechts 

323 
executieveilingen plaats, 
het laagste aantal sinds 
2004. In 2011 vonden  
er nog 2.811 executie-
veilingen plaats.

€ 715 miljard 
is de uitstaande 
hypotheekschuld  
in Nederland.

Facts & figures

90%  
 
van de Nederlandse 
woningbezitters 
heeft een hypotheek. 
Nederland is 
hiermee koploper 
qua woningschulden 
in Europa.
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Beleggingsfocus

• Woninghypotheken zijn een interessante 
beleggingscategorie gezien de aantrekkelijke 
waardering ten opzichte van bijvoorbeeld 
staatsleningen, goede prestaties van de 
woningmarkt en de staat van de economie. 
Voor hypotheken geldt dat het risico op 
wanbetalingen zeer beperkt is vanwege de 
goede betaalmoraal bij Nederlandse woning-
bezitters. Daarnaast is de marge ten opzichte 
van de risicovrije rente gestegen bij een 
verbeterd marktrisico, waardoor het als 
beleggingsproduct een goede rendement- 
risicoverhouding heeft. 

• Focus op een mix van hypotheken met zowel 
lange als korte hypotheken. Woninghypotheken 
met een lange looptijd (20-30 jaar) sluiten goed 
aan bij de beleggingshorizon van institutionele 
beleggers; hierdoor passen hypotheken heel 
goed in de matchingportefeuille. Wel zijn korte 
looptijden (< 10 jaar) essentieel om een goede 
marktpositie te behouden. 

• Focus op NHG-hypotheken waar het risico laag 
is doordat het waarborgfonds tot 90% van de 
waarde dekt. Dit wordt onderschreven door 
de AAA-status van de NHG-hypotheken. Ook 
voor niet-NHG-hypotheken met zeer lage LTV’s 
(loan-to-value tot 60%) geldt een zeer laag 
risico.

• Verder zijn er kansen voor institutionele 
beleggers voor niet-NHG-hypotheken 
met een hoge LTV (90-100%). Hier is veel 
marktruimte gezien de concurrentievoordelen 
die regiepartijen, waarbij institutionele partijen 
beleggen, hebben vanwege de toenemende 
kapitaaleisen bij banken. Het iets hogere risico 
voor deze hypotheken wordt gecompenseerd 
met een renteopslag van ca. 40 basispunten ten 
opzichte van NHG-hypotheken (20 jaar vast).

• Door bij het verstrekken van hypotheken je te 
richten op speciale doelgroepen zoals senioren 
en starters kan extra marktruimte gevonden 
worden.
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Kansen en uitdagingen

Kansen Uitdagingen

De Nederlandse koopwoningmarkt presteerde de 

afgelopen jaren uitstekend en de vooruitzichten op 

de lange(re) termijn blijven door demografische 

groei en achterliggende woningproductie positief.

Op korte termijn kan de prijsstijging van 

Nederlandse woningen wat afvlakken in de 

komende jaren, waardoor de hypothekenmarkt 

minder snel groeit en het risico dat (nieuwe) 

woninghypotheken onder water komen te staan 

groter wordt.

Historisch gezien hebben Nederlandse huisbezitters 

een uitstekende betaalmoraal, het aantal 

huishoudens dat in betalingsproblemen raakt, is 

in de afgelopen jaren hard gedaald. Door de lage 

(voorspelde) werkloosheid wordt verwacht dat dit 

voor de komende jaren gelijk zal blijven.

De aandacht van de toezichthouder op de 

Nederlandse woningmarkt is in de afgelopen jaren 

sterk toegenomen wat de kans op extra regelgeving 

en hogere beheerskosten doet toenemen. 

Steeds grotere delen van het hypothekenproces 

kunnen geautomatiseerd worden waardoor 

efficiëntie en kosten dalen (digitalisering); dit 

vergroot tevens de klanttevredenheid.

De risicovrije rentes zijn hard gedaald in 2019; 

de verwachting is dat als reactie hierop ook de 

hypotheekrentes en op termijn marges in de 

komende periode zullen gaan dalen. 

De verscherping van de kapitaaleisen bij banken 

biedt institutionele partijen kansen om hun exposure 

naar woninghypotheken te vergroten.

Veel woningbezitters hebben momenteel een 

overwaarde en daardoor een zeer lage LTV voor 

hun woning; voor deze groep woningbezitters 

zijn er kansen voor nieuwe producten zoals 

verzilverhypotheken.
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Trends

•  Medio 2019 zijn er veel zorgen omtrent de 
wereldeconomie ontstaan, vooral ingegeven 
door protectionisme en geopolitieke 
spanningen. Wereldwijd worden groeivoor-
spellingen negatief bijgesteld. De economie 
van Nederland blijft naar verwachting nog 
groeien maar wel op een lager tempo. De lange 
rente (10-jaars Nederlandse staatsobligaties) 
is in 2019 verder gedaald en voor een aantal 
West-Europese landen, waaronder Nederland, 
is deze zelfs negatief uitgekomen. Dit maakt 
woninghypotheken als vastrentend product met 
een relatief laag risico nog interessanter. 

• De werkloosheid in Nederland is in de eerste 
helft van 2019 op het laagste punt sinds 2008 
uitgekomen. Ook heeft er een inhaalslag van 
salarissen in de CAO’s plaatsgevonden. Voor 
de komende jaren wordt een relatief stabiele 
ontwikkeling van de werkloosheid verwacht 
(volgens Oxford Economics). Zowel de hogere 
lonen als de lage werkloosheid zijn gunstige 
factoren voor zowel de hypotheekproductie 
als de verminderde kansen op wanbetaling. 
Het aandeel van het inkomen dat door woon  -
eigenaren aan woonlasten besteed wordt, 
daalde van 32,5% in 2012 tot 29% in 2018. 

• Vanuit de toezichthouder is er steeds meer 
aandacht voor Nederlandse hypotheken. 
Nergens anders ter wereld zijn er zo veel 
woningeigenaren die een hypotheek hebben. 
Daarnaast heeft Nederland in vergelijking 
met omringende landen een hoge maximum 
LTV-norm van 100%. De AFM en DNB hebben 
dan ook recent aangegeven dat het wenselijk 
is dat de LTV terug moet naar 90% om bij 
huishoudens financiële buffers in te bouwen. 
De lagere LTV zal vooral voor starters een 
barrière vormen aangezien er (meer) eigen geld 
meegebracht moet worden.

• Een ander onderwerp dat aandacht heeft van 
de toezichthouder is de zorgplicht. Waar de 
verantwoordelijkheid om klanten te informeren 
over de risico’s bij een hypotheek voorheen 
lag bij de hypotheekadviseur, verschuift de 
scope nu naar de aanbieders van hypotheken. 
Een voorbeeld is het informeren van woning-
eigenaren over de risico’s van de aflossingsvrije 
hypotheken. De toenemende zorgplicht bij 
hypotheekaanbieders maakt het beheren van 
hypotheken duurder. 

 
PROGNOSE WONINGMARKT EN MACRO-ECONOMISCHE FACTOREN

Forecast

Bron: Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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• De markt voor woninghypotheken heeft in 
de afgelopen jaren een grote innovatieslag 
gemaakt waarbij het proces door digitalisering 
en toetsen aan de bron steeds efficiënter 
gemaakt is. Daarnaast stellen klanten steeds 
hogere eisen aan hypotheekaanbieders, waarbij 
de mate van gemak en de doorlooptijden 
belangrijk zijn.

• Voor hypotheekaanvragen zijn er diverse 
procesinnovaties. Een voorbeeld hiervan is 
het project Handig!, dat staat voor Hypotheek 
Aanvraag Na Digitaal Inwinnen Gegevens. 
Handig! is een samenwerking tussen HDN, 
NHG en een aantal hypotheekverstrekkers 
en adviseurs met als doel het aanvragen van 
hypotheken zo efficiënt mogelijk te verrichten 
door het gebruik van (gevalideerde) brondata. 
Een eerste oplossing is het vervangen van 
de werkgeversverklaring. Hierdoor kan door 
middel van een simpele uitdraai van het 
UWV meteen gecontroleerd worden wat het 
toetsingsinkomen van de aanvrager(s) van de 
hypotheek is. Het toezenden van werkgevers-
verklaringen en loonstrookjes is daardoor niet 
meer nodig. ‘Execution only’-aanvragen, waarbij 
er geen advies wordt gegeven, zijn eveneens 
in opkomst. Hier zitten echter grote risico’s aan 
aangezien de aanvrager verkeerde keuzes kan 
maken en daardoor de risico’s in de toekomst 
niet kan overzien. Veelal wordt ‘execution only’ 
dan ook beperkt tot starters en aanvragers 
met een loondienstverband. Robo-advies of 
hybride-advies, een volledig of grotendeels 
geautomatiseerd adviestraject, biedt voor 
standaardproductie een oplossing.

• Voor bestaande hypotheken zijn er voornamelijk 
innovaties op het gebied van het zelf beheren 
van hypotheken en zorgplicht (informatie-
voorziening). Voorbeeld is de realisatie van 
klantenportals. Hier kan steeds meer digitaal 
geregeld worden zoals het veranderen van 
hypotheekvorm, het tussentijds aflossen of 
het opnemen van geld uit een bouwdepot. 
Via deze portals kan ook voldaan worden aan 
de zorgplicht van de hypotheekaanbieder 
door klanten te informeren over de uitstaande 
hypotheekschuld en de risico’s. Klantbeheer 
zal daarmee aan belang toenemen, maar er 
ook voor zorgen dat betalingsrisico’s eerder 
gesignaleerd worden.

• Voor de toekomst zijn er voornamelijk 
innovaties mogelijk op het gebied van het 
koppelen van databases. Zo is in 2019 de 
nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 ingevoerd 
waardoor geldnemers toestemming kunnen 
verlenen aan de hypotheekverstrekker om 
(tijdelijk) inzage te krijgen op gegevens van 
de bankrekening. Dit brengt extra zekerheden 
voor de hypotheekverstrekker. Aan de zijde van 
het onderpand is er door het gebruiken van 
AVM-taxaties een optimalisatie te behalen.

• Doelgroepen spelen een steeds belangrijkere 
rol bij hypotheekaanbieders. Zo zijn er steeds 
meer aanbieders die zich richten op senioren 
en starters. Hypotheken kunnen op maat 
gemaakt worden voor deze doelgroepen 
door bijvoorbeeld rekening te houden met de 
levensfase en ook met toekomstige inkomens-
perspectieven. Ten slotte biedt een aantal 
aanbieders van hypotheken speciale producten 
aan voor buy-to-let investeerders.

• Duurzaamheid wint aan belang op de hypothe-
kenmarkt. Diverse aanbieders van hypotheken 
geven rentekorting aan mensen die een 
woning met energielabel A kopen. Voor 
hypotheekverstrekkers zijn duurzame woningen 
interessant aangezien deze enerzijds beter 
in de woningmarkt liggen en anderzijds dat 
hierdoor de geldnemers van hypotheken lagere 
maandlasten hebben. Vanuit de regelgeving 
wordt duurzaamheid ook gestimuleerd. Bij 
de NHG-kostengrens wordt er onderscheid 
gemaakt tussen woningen met en zonder 
energiebesparende voorzieningen; bij eerstge-
noemde categorie ligt de NHG-kostengrens 
met € 307.400 hoger dan een woning die deze 
voorzieningen niet heeft (€ 290.000). Ook is bij 
duurzame woningen een LTV tot 106% en een 
hogere LTI mogelijk als deze extra leenruimte 
geïnvesteerd wordt in energiebesparende 
woningen of voorzieningen.
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Marktontwikkelingen gebruikersmarkt

In de eerste helft van 2019 is het aantal hypotheek-
aanvragen gestegen met 1,5% (vergeleken met H1 
2018) tot 201.247, het hoogste aantal in vijf jaar tijd. 
Vooral het aantal aanvragen van oversluiters 
groeide. Het aantal aanvragen van starters daalde 
met 1,9%: door de gestegen woningprijzen wordt 
het voor starters steeds moeilijker een woning te 
kopen. Daarnaast moeten starters steeds meer 
eigen geld meenemen bij het aankopen van een 

woning door de maximale LTV van 100%.  
De gemiddelde hypotheeksom is in het eerste 
kwartaal van 2019 toegenomen naar €316.000 
(5,2% stijging ten opzichte van vorig jaar).  
Door de verruiming van de NHG-normen is het 
aandeel NHG-hypotheken toegenomen (HDN).  
In 2018 daalde het aantal hypotheekaanvragen  
nog met 2,2% ten opzichte van 2017 (Kadaster).

 
PRODUCTIE WONINGHYPOTHEKEN

Bron:  Kadaster (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Hypotheekrentes zijn ondanks de dalende 
risicovrije rente in de 12 maanden relatief stabiel 
gebleven; wel is er medio 2019 een lichte daling 
ingezet. De hypotheekrente voor een 10-jaars 
NHG-hypotheek ligt de afgelopen twee jaar tussen 
de 1,5% en 1,8%, terwijl de risicovrije rente (10 jaars 
NL staat) hard daalde tot negatieve percentages. 

De stijgende marges zijn vooral te verklaren door 
prijsdiscipline: banken en verzekeraars hebben 
beperkte ruimte om de marges te verlagen 
vanwege de kapitaaleisen (Basel en Solvency) 
terwijl regiepartijen genoegen nemen met behoud 
van het marktaandeel tegen een hogere rentever-
goeding.

 
RENTEONTWIKKELING EN MARGE

Bron: Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

6

5

4

3

2

1

0

-1

Marge

Hypotheekrente

(10 jaar NHG)

Rente staatsobligatie

(10 jaar NL) 

Procent

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18



Syntrus Achmea Outlook 2020-202283/110

De koopsom voor een Nederlandse woning in  
het eerste kwartaal van 2019 bedraagt gemiddeld 
€ 301.279, een stijging van 8,3% ten opzichte 
van een jaar eerder. Op regionaal niveau zijn de 
verschillen echter groot. Zo was de gemiddelde 
koopsom in het eerste kwartaal van 2019 in 
Amsterdam € 472.000 en in Rotterdam € 265.000. 
De gemiddelde koopsom is echter geen goede 
indicator voor het vergelijken van prijsverloop 
door de tijd en regio’s heen omdat het type en de 
grootte van de woning kunnen verschillen. Daarom 
hanteren we idealiter de prijsindex bestaande 
koopwoningen (PBK). Volgens voorspellingen 
van Oxford Economics stijgt de gemiddelde 
woningprijs op basis van de PBK in 2019 nog 

(4,4%), maar zal deze groei verder afremmen tot 
2,9% in 2020 en 2021. Aangezien in 2017 en 2018 
de PBK nog steeg met circa 8% - 9% lijkt er in de 
komende jaren sprake te zijn van enige stabilisatie.

Het aantal transacties op de Nederlandse 
woningmarkt toonde een dip in het eerste 
kwartaal van 2019 met 47.400 woningen, het 
laagste aantal sinds begin 2016. Van een dip in 
het aantal verkopen lijkt echter nog geen sprake, 
voor het tweede kwartaal van 2019 en de komende 
kwartalen is de verwachting dat tussen de 50.000 
en 60.000 transacties per kwartaal zullen plaats-
vinden.

 
DYNAMIEK OP DE WONINGMARKT

Bron:  Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Waren huiseigenaars in 2012 nog 32,5% van het 
inkomen kwijt aan woninglasten, in 2018 is dit 
percentagegedaald tot 29%. Huurders betaalden 
in 2018 juist een groter aandeel van hun inkomen 
aan de woning dan in 2012 (38,1% vs. 36,2%). 
Grotendeels is dit verschil te verklaren doordat 
huisbezitters geprofiteerd hebben van stijgende 
woningprijzen in combinatie met dalende rentes. 
Volgens cijfers van het CBS liggen de aflossingen in 
2018 dan ook hoger dan in 2008, door de dalende 
woninglasten hebben huisbezitters meer kunnen 
aflossen.
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Marktontwikkelingen investeringsmarkt

Nederlandse NHG-hypotheken worden door 
kredietbeoordelaars Moody’s en Fitch met een 
AAA-rating beoordeeld, de meest veilige lening. De 
hoge rating heeft, naast de garanties die het fonds 
geeft, ook te maken met de goede betaalmoraal 
van Nederlandse woningbezitters en het sociale 
vangnet dat we in Nederland hebben wanneer 
iemand zonder baan raakt. Zo daalt het aantal 
executieveilingen al drie jaar op rij. In het eerste 
halfjaar van 2019 vonden er slechts 323 executievei-

lingen plaats, het laagste aantal sinds het Kadaster 
dit registreert (2014). Ook het aantal mensen met 
een betalingsachterstand op de hypotheek daalt 
al vier jaar en ligt nu met 74.000 huisbezitters 
zo’n 35% lager dan de piek in 20151. Gezien de 
voorspellingen dat de lage werkloosheid zich in de 
komende jaren min of meer zal handhaven, ligt het 
in de lijn der verwachting dat het aantal executie-
veilingen en betaalachterstanden in de komende 
jaren beperkt zal blijven.

 
EXECUTIEVEILINGEN EN BETAALACHTERSTANDEN

Bron: Kadaster/BKR (2019)
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De markt voor woninghypotheken is in 2019 verder 
gestegen. In het eerste kwartaal is de totale som 
van uitstaande hypotheken aan huishoudens met 
€ 7,8 miljard gestegen tot € 715 miljard. Door 
de stijgende woningprijzen en populariteit van 
annuïtaire aflossing zijn de LTV’s voor bestaande 

hypotheken daarnaast gedaald waardoor velen 
in een lagere risicocategorie gekomen zijn met 
rentekortingen als gevolg. Daarnaast staat er 
hierdoor vrijwel geen woning meer onder water  
in Nederland.

 
UITSTAANDE HYPOTHEEKSCHULD NEDERLANDSE WONINGHYPOTHEKEN

Bron: CBS (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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1) Bron: https://perskamer.bkr.nl/stichting-bkr-betalingsachterstand-op-hypotheek-blijft-dalen/
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De totale omzet van hypotheken, dus inclusief 
oversluiters van bestaande hypotheken, bedroeg 
in het eerste kwartaal van 2019 € 22 miljard. 
Met een daling van 9,6% ten opzichte van het 
eerste kwartaal van 2018 was dit de grootste 
omzetdaling sinds 2013. De omzet afkomstig van 
starters en doorstromers daalde door het beperkte 
woonaanbod, terwijl die van oversluiters steeg. 

De meeste omzet (65%) is behaald door banken, 
in het bijzonder de drie grootbanken. Ook 
steeg het marktaandeel van kleinere banken 
in de afgelopen jaren tot 13% van het totaal. 
Daarnaast spelen zogenaamde regiepartijen een 
grote rol. Deze partijen (zoals Syntrus en Munt) 
geven met geld van pensioenfondsen en overige 
beleggers hypotheken uit. Regiepartijen zagen 
hun marktaandeel in het eerste kwartaal van 2019 
stijgen tot 18% van de markt. Het aantal nieuwe 
toetreders in de Nederlands hypotheekmarkt is in 
het afgelopen jaar beperkt en de concurrentie op 
de markt neemt af nadat in de periode 2014-2017 
een groot aantal partijen de markt betreden heeft. 
Het (directe) marktaandeel van buitenlandse 
partijen op de Nederlandse woninghypothe-
kenmarkt ligt al enkele jaren rond de 3%. 

Hoewel de soorten van hypotheekaanbieders  
op dezelfde markt van Nederlandse woning-
hypotheken opereren, zijn er wel verschillende 
spelregels waar de partijen aan moeten voldoen. 
Banken moeten vanuit de Basel-regelgeving een 
vaste kapitaalbuffer aanhouden voor uitgeleend 
kapitaal. Met het nieuwe pakket maatregelen in 
Basel IV, dat vanaf 2022 gaat gelden, worden deze 
eisen verscherpt. Vooral niet-NHG-hypotheken 
met een hoge LTV krijgen een hogere risicoweging 
mee; het is dus waarschijnlijk dat banken zich 
gaan richten op hypotheken met een lagere LTV 
en NHG-hypotheken. Ook verzekeraars dienen 
te voldoen aan bepaalde kapitaalvereisten. Deze 
zijn in Solvency II vastgelegd; hiervoor werden 
de kapitaaleisen voor woninghypotheken begin 
2019 verlicht. Waar banken en verzekeraars dus 
met kapitaaleisen te maken hebben, is dit niet het 
geval voor regiepartijen. Deze hebben dus een 
duidelijk concurrentievoordeel; naast de opkomst 
van regiepartijen heeft het er ook toe geleid dat de 
Rabobank in 2018 heeft besloten om met Vista zelf 
een regiepartij op te richten.

 
MARKTAANDELEN (Q1 2019)

Bron: IGH & Kadaster (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Verwachtingen rente

Het huidige renteklimaat is vol onzekerheden. 
De risicovrije rentes (10-jaars staatslening) zijn 
in de periode van medio 2018 tot medio 2019 
sterk gedaald en is voor Nederland en een aantal 
West-Europese landen zelfs negatief geworden. 
De verwachting van Oxford Economics is dat de 
risicovrije rente dit jaar laag zal blijven en pas in 
de tweede helft van 2020 weer boven het nulpunt 
zal uitkomen; een verslechtering van de wereld-
economie kan hier echter verandering in brengen. 
Ondanks de rentedaling bleven de hypotheekrentes 
(relatief) stabiel in de afgelopen 12 maanden en 
stegen de marges op (10-jarige) hypotheken van 

170 basispunten medio 2017 tot 243 basispunten 
medio 2019. Doordat hypotheekrentes in de 
regel vertraagd reageren op veranderingen in 
de risicovrije rente, verwachten we dat dit jaar 
en volgend jaar de hypotheekrentes zullen gaan 
dalen. Ditzelfde geldt voor de marges, hoewel 
de daling bij banken beperkt zal zijn vanwege de 
verhoogde kapitaaleisen. Het aantal defaults zal 
in 2019 en 2020 nog omlaag gaan vanwege de 
dalende werkloosheid; voorspellingen van Oxford 
Economics zijn wel dat de werkloosheid in 2022 
weer licht zal gaan stijgen.  

 
VERWACHTE ONTWIKKELING INDICATOREN HYPOTHEKENMARKT 2020-2022

2019 2020 2021 2022

10-jaars staatsrente (Oxford Economics) ↓ ↑ ↑ ↑

Marge woninghypotheken ↓ ↓ → ↑

Hypotheekrente ↓ ↓ ↓ →

Huizenprijsindex ↑ ↑ ↑ ↑

Defaultratio ↓ ↓ → ↑

 
 
ONTWIKKELING RENDEMENTEN EN RISICOPREMIE

Bron: MSCI (2019), Oxford Economics (2019), JLL (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Vastgoedbeleggingen 
in Europese deelmarkten

Winfriedstrass, Berlijn, Duitsland
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De West-Europese vastgoedmarkten zijn onderling 
met elkaar verweven en kennen in het algemeen 
een hoge mate van transparantie. De Nederlandse 
vastgoedmarkt vormt echter maar een klein deel 
van de wereldwijde vastgoedmarkt en ook is de 
Nederlandse beleggingsmarkt voor vastgoed in 
absolute omvang beperkt. Door te investeren in 
internationaal vastgoed kan worden geprofiteerd 
van een ruimere beschikbaarheid van hoogwaardig 
vastgoed en hogere liquiditeit. Een internationale 
spreiding van vastgoedbeleggingen zorgt tegelij-
kertijd voor diversificatie en optimalisatie  
van een beleggingsportefeuille. Om optimaal te 
kunnen profiteren, gaat de voorkeur daarbij uit  
naar core volwassen vastgoedmarkten met een 
laag risicoprofiel. 

Door structurele veranderingen zoals de digita-
lisering van de samenleving, aanhoudende 
urbanisatie, conjuncturele veranderingen zoals 
vertraging van de wereldwijde economische groei, 
(geo)politieke onzekerheden zoals de brexit en 
de onvoorspelbaarheid van president Trump, en 
veranderende gebruikerseisen waarbij gebruikers/
huurders steeds meer professionele service en 
flexibiliteit verwachten, is het opbouwen van 
een duurzaam renderende Europese vastgoed-
portefeuille complexer dan ooit tevoren. Bovendien 
lijken we ons in een laat stadium van de huidige 
vastgoedcyclus te bevinden met historisch  
lage aanvangsrendementen, vertraging van  
de huurprijsgroei en een voorzichtig oplopende  
lange rente na 20201 als belangrijkste indicatoren. 

Ondanks deze structurele veranderingen en  
(geo)politieke onzekerheden blijft vastgoed  
in onze optiek ook de komende jaren een 
interessante beleggingscategorie vanuit  
diversificatieoogpunt. Door de juiste objecten 
in verschillende Europese markten en sectoren 
te selecteren, kan een gevarieerde vastgoed-
portefeuille worden opgebouwd die ook in mindere 
tijden goed kan renderen. Daarbij gaat het om 
die geografische markten, sectoren en assets 
– submarkten/objecten - die het best bestand 
zijn tegen de veranderende omstandigheden en 
onzekerheden. Groeiende steden en stedelijke 
regio’s hebben op dat vlak de beste vooruitzichten 
vanwege de bovengemiddelde economische 
vooruitzichten en bevolkingsgroei door urbanisatie.

Inleiding

1) Vanwege de vertraging in de Europese economie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) begin juni 2019 besloten  
de lange rente tot medio 2020 laag te houden. https://www.nu.nl/economie/5925258/ecb-verwacht-rente-langer- 
historisch-laag-te-houden.html. Prognoses van Oxford Economics wijzen op een voorzichtige stijging van de lange 
rente vanaf 2021.
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Vastgoedbeleggingen  
in Europese deelmarkten

Vertraging economische groei en (geo)politieke onzekerheden 
als constante factor 

Sinds het einde van de economische crisis in 2011 
heeft de Europese economie een stevig herstel 
laten zien. Ook de komende jaren laat de prognose 
een aanhoudende economische groei zien, zij het 
minder snel. 

Oorzaak van de groeivertraging zijn zogenaamde 
‘externe factoren’. Daarmee bedoelen we de 
toenemende risico’s op financieel en (geo)politiek 
gebied. De wispelturigheid van Trump met diverse 
kleinere en grotere handelsconflicten tot gevolg 
kan de economische groei in Europa in negatieve 
zin beïnvloeden. Ook de aanstaande brexit leidt  
tot onzekerheid, vooral nu de kans op een ‘no-deal’  
op 31 oktober 2019 onder leiding van de recentelijk 
geïnstalleerde nieuwe premier Boris Johnson is 

toegenomen. Andere risicofactoren zijn de onrust 
met betrekking tot het begrotingsbeleid in Italië 
en de controverse met Brussel (EU), de wereldwijd 
sterk toegenomen schuldniveaus, de onrust in de 
Golfregio, maar ook de spanning tussen de VS en 
Noord-Korea. Tot slot zijn het groeiend populisme 
en ontevredenheid een bron van zorg, met de 
protestbeweging van de ‘gilets jaunes’ in Frankrijk 
en een rechtsgeoriënteerde/populistische coalitie 
in Italië als sprekende voorbeelden. Voor investe-
ringen in vastgoed betekenen bovenstaande 
risico’s dat het van belang is deze ontwikkelingen 
nauwlettend te monitoren en wanneer de omstan-
digheden daarom vragen het beleggingsbeleid aan 
te passen. De impact op vastgoed kan overigens 
per land en sector variëren.

 
ONTWIKKELING ECONOMIE EUROPA

 

Bron: Oxford Economics (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Einde huidige fase in vastgoedcyclus in zicht? 

Volgens diverse vastgoedconsultants2 bevinden we 
ons in een laat stadium van de huidige fase van de 
vastgoedcyclus. De feiten op een rij: de maximale 
hoogte van het investeringsvolume lijkt bereikt, de 
beschikbaarheid van geschikte beleggingsobjecten 
lijkt af te nemen, aanvangsrendementen liggen 
historisch laag en huurprijzen groeien minder 
hard. De komende jaren moet worden gerekend 

op een lager investeringsvolume als gevolg van 
een schaarste aan geschikte (prime) beleggings-
objecten en een langzame stijging van de lange 
rente (zijnde de momenteel historisch lage rente op 
10-jaars staatsobligaties) na 2020. In verschillende 
Europese landen zal de dynamiek op de 
vastgoedmarkt de komende jaren naar verwachting 
minder groot zijn dan de voorgaande jaren.

 
DE VASTGOEDCYCLUS IN BEELD

Bron: Shupilov Real Estate3 (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Recovery
Fase 1

Dalende leegstand
Nieuwbouw beperkt
Lage huurgroei
Gematigde opname

Dalende leegstand
Nieuwbouw neemt toe
Huurgroei versnelt
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Nieuwbouw stijgt verder
Gematigde/lage huurgroei
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Nieuwbouw neemt af
Lage/negatieve huurgroei
Lage opname

Expansion
Fase 2

Hypersupply
Fase 3

Recession
Fase 4

Vastgoedmarkt 
Europa

In een wereldwijde context beschouwd, loopt 
de Europese vastgoedcyclus ongeveer twee tot 
drie jaar achter op die van de VS4. Momenteel 
is in de VS nog geen sprake van een duidelijke 
groeivertraging, al wordt ook daar gesproken van 
een ‘late-cycle period’ waarbij overigens twijfel-
achtig is hoelang deze periode nog aanhoudt. 
In generieke zin kan worden geconstateerd 
dat, rekening houdend met de positie van de 
Europese vastgoedmarkt ten opzichte van 
de Amerikaanse vastgoedmarkt, de Europese 
vastgoedcyclus minder ver ontwikkeld is en 
dat deze zich momenteel in de ‘expansion’-fase 
richting de ‘hypersupply’-fase bevindt. Om die 
reden verwachten wij dat kan worden gerekend 
op een voorlopig aanhoudende vraag naar 
vastgoedbeleggingen, aangezien we er tegelij-
kertijd van uitgaan dat de lange rente niet het 
niveau van net na de financiële crisis zal bereiken 

en deze op de langere termijn op een relatief 
laag niveau blijft. Dit is mede het gevolg van het 
huidige monetaire beleid waarbij de rente door 
de Europese Centrale Bank (ECB) als instrument 
wordt ingezet om de economie te stimuleren dan 
wel de inflatie te beperken. Wij verwachten dat 
investeerders de komende jaren zullen gebruiken 
om hun vastgoedportefeuilles op orde te krijgen 
en van het moment gebruikmaken om minder 
goed presterende objecten van de hand te doen. 
Investeerders willen op deze manier voorbereid 
zijn op mindere tijden door zich te richten op die 
sectoren die min of meer bestand zijn tegen de in 
de inleiding genoemde structurele veranderingen 
en veranderende economische en (geo)politieke 
omstandigheden.

2) Zoals PwC, Savills, LaSalle Investment Management en CBRE. Meer lezen? Zie: https://www.pwc.at/de/publikationen/
branchen-und-wirtschaftsstudien/pwc-emerging-trends-in-real-estate-europe-2019.pdf | http://pdf.savills.com/docu-
ments/Savills_EuropeanThemes2019.pdf | https://www.lasalle.com/research/reports/finding-value-late-in-the-cycle | 
https://nieuws.cbre.nl/cbre-hoogste-investeringsvolume-in-vastgoedmarkt-is-bereikt/

3) https://news.shupilov.com/blog/4-phases-of-the-real-estate-cycle-explained-investment-strategies/
4) https://realassets.ipe.com/analysis/are-we-due-a-real-estate-downturn/10026739.article
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Van een landenfocus naar een stedenfocus 

De internationale vastgoedmarkten worden al jaren 
gekenmerkt door een aanhoudend sterke vraag van 
beleggers. De vraag overtreft daarbij het aanbod 
met flinke prijsstijgingen tot gevolg. Hierdoor is 
veel vastgoed als belegging minder interessant 
geworden. Door schaarste aan geschikte (prime) 
beleggingsobjecten is het aanvangsrendement tot 
een historisch laag niveau gedaald waardoor de 

kans op een verdere ‘yieldshift’ beperkt is.  
Tegelijkertijd zijn de huurprijzen tot een dusdanig 
hoog niveau gestegen dat in het algemeen het 
opwaartse potentieel beperkt zal zijn. Lokaal  
en regionaal en afhankelijk van segment, kunnen 
hier uitzonderingen op zijn.

 
ONTWIKKELING INVESTERINGSVOLUME5 EUROPA

Bron: BNP Paribas (2019), bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Dit betekent dat het verstandig is kritisch te  
kijken naar de bestaande portefeuille (inclusief  
de performance ervan) en ook alternatieve  
investeringsstrategieën te overwegen. Aangezien 
de West-Europese vastgoedmarkten6 onderling zo 
sterk met elkaar verweven zijn, is puur en alleen een 
landenfocus niet langer voldoende om een goed 
renderende vastgoedportefeuille op te bouwen. 
Uit onze Europese clusteranalyse blijkt dat met 
een focus op Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk (VK) naast thuismarkt Nederland 
maximaal kan worden geprofiteerd van diversi-
ficatie en rendement, waarbij investeringen in het 
VK momenteel worden afgeraden vanwege de 
onzekerheid en ontwikkelingen rondom de brexit. 

Binnen genoemde landen ligt een stedenfocus 
voor de hand, aangezien steden de komende jaren 
naar verwachting kunnen rekenen op een boven-
gemiddelde economische groei en aanhoudende 
groei van het aantal inwoners door urbanisatie. 
Binnen deze steden kan vervolgens op zoek 
worden gegaan naar ‘opportunities’ buiten de  
– geijkte – prime locaties. Ook wel de 

ABBA-strategie genoemd: in de topsteden (A) 
een focus op secundaire locaties (B) en in de 
secundaire steden (B) een focus op de beste 
locaties (A).

De urbanisatietrend heeft ervoor gezorgd dat de 
juiste selectie van steden en stedelijke regio’s aan 
belang is toegenomen. Tegelijkertijd boeten de 
zogenaamde Europese topsteden in qua aantrek-
kelijkheid, aangezien al veel beleggers zich op deze 
steden focussen (wat weer zorgt voor een verder 
prijsopdrijvend effect). Secundaire steden vormen 
daarom een interessante ‘runner-up’-categorie. 
In de Verenigde Staten (VS) wordt bijvoorbeeld 
onderscheid gemaakt tussen ‘24-hour’ en ‘18-hour 
cities’ (‘prime cities versus secondary cities’).  
Een ‘24-hour city’ is een stad waar voorzieningen 
24 uur per dag beschikbaar zijn, van supermarkt 
tot openbaarvervoernetwerk en van fitness tot 
koffiebar7. Typisch Amerikaanse ‘24-hour cities’ zijn 
Boston, Chicago, Los Angeles, New York,  
San Francisco en Washington D.C. In Europa 
kunnen Londen, Parijs en Berlijn tot deze categorie 
worden gerekend.

5) Het gaat hier om het investeringsvolume in commercieel vastgoed (kantoren, winkels, logistiek), exclusief woningen.
6) Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Nordics.
7) https://www.stadsleven.nu/2015/03/09/24uurs-stad-uitgaan-in-de-wasserette-en-altijd-verse-bloemen/
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Een ‘18-hour city’8 bezit een aantal wezenlijke 
karakteristieken van een 24-uurs stad, maar is 
betaalbaarder en wordt steeds populairder, vooral 
onder jongeren (millennials en young professionals). 
Kenmerken van ‘18-hour cities’ zijn onder andere 
een bovengemiddelde groei van economie en 
bevolking, compact (beloopbaar) gecombineerd 
met een solide openbaarvervoersysteem, vaak 

gunstig(er) geprijsde woningen in combinatie met 
een compleet pakket aan diensten en voorzieningen 
(recreatie, cultuur en entertainment). In de VS zijn 
Seattle, Portland en Orlando typische ‘18-hour cities’. 
Voorbeelden van secundaire steden in Europa zijn 
Wenen, Zürich, Hamburg, Stockholm  
en Kopenhagen.
 

Alternatieve investeringsstrategieën nemen aan belang toe 

Structurele veranderingen op de lange termijn 
zorgen naast de schaarste aan ‘prime’ beleggings-
objecten en plek in de vastgoedcyclus voor nieuwe 
alternatieve investeringsstrategieën. Strategieën 
die op de lange termijn ook nog eens toekomst-
bestendig en duurzaam blijken te zijn, al zorgen 
de structurele veranderingen er wel voor dat 
het lastiger wordt om te bepalen wat een goede 
alternatieve investeringsstrategie is. Investeerders 
kunnen daarbij kiezen voor relatief nieuwe, 
vastgoedsectoren of voor een wijziging in de 
geografische focus (zie ook ‘Van een landenfocus 
naar een stedenfocus’).

Tegelijkertijd komen nieuwe vastgoedconcepten, 
als gevolg van demografische en technologische 
ontwikkelingen, op. Zo neemt door urbanisatie 
en groei van het aantal eenpersoonshuishoudens 
de druk op de ruimte in de stad toe waardoor 
de betaalbaarheid van woonruimte flink wordt 
ingeperkt. Door technologische ontwikkelingen is 
bezit minder belangrijk geworden en heeft iedereen 
toegang tot producten en diensten9 via een 
smartphone. 

Studentenhuisvesting en senioren-/zorg  -
concepten zijn de meest bekende voorbeelden 
van deze ‘nieuwe’ vastgoedconcepten en zijn in 
Europa inmiddels van een nichesector gegroeid 
tot een volwaardige assetclass. Meer recent 
zijn de concepten rondom ‘co-living’ al dan niet 
gecombineerd met een dienstconcept als ‘living 
as a service’, ‘co-working’ en ‘mixed-use’. ‘Living 
as a service’ is in feite een voortvloeisel uit de 
zogenaamde ‘sharing economy’ waarbij steeds 
minder belang wordt gehecht aan het feitelijke 
bezit en meer waarde wordt gehecht aan keuze  
en toegang tot mogelijkheden gericht op specifieke 
(woon)behoeften. ‘Co-living’ speelt in op de 
toegenomen behoefte aan flexibiliteit en de in 
de vorige alinea genoemde trend van bezit naar 
gebruik. ‘Co-living’ biedt feitelijk een ‘alles-in-1-
concept’ waarbij de voordelen van groter wonen 
met gedeelde voorzieningen en informele ontmoe-

tingen met elkaar worden gecombineerd.  
‘Co-working’-concepten bieden gedeelde 
werkplekken eveneens gecombineerd met 
gedeelde voorzieningen om ruimte te bieden  
aan sociale en informele ontmoetingen.  
‘Mixed-use’-concepten kenmerken zich door 
multifunctionele ruimten/gebouwen waarbij in 
één gebouw meerdere functies met elkaar worden 
gecombineerd.

Als gevolg van de structurele veranderingen in 
combinatie met de huidige fase in de vastgoed-
cyclus, geopolitieke onzekerheden en stijging van 
de lange rente, zijn investeerders op zoek naar een 
zo laag mogelijk risico en een zo hoog mogelijk 
langetermijnrendement. Dit betekent dat in lijn 
met het bovenstaande beleggers zich bij Europese 
beleggingen in toenemende mate zouden moeten 
richten op alternatieve vastgoedsectoren die 
minder gevoelig zijn voor conjuncturele schomme-
lingen (ook wel anticyclisch investeren genoemd) 
en die goed weten in te spelen op de veranderende 
gebruikersvraag. Een andere mogelijkheid is om de 
waarde van bestaande objecten te verhogen door 
deze te herontwikkelen.

8) https://www.investopedia.com/terms/1/18hour-city.asp
9) Zoals Uber, SnappCar, Deliveroo en Airbnb.
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Vastgoed draait om de gebruiker

Vastgoed draait niet alleen om gebouwen en 
stenen maar ook om het gebruik ervan. Zonder 
gebruiker(s) is een gebouw immers niets waard. 
Dit lijkt een open deur, maar is nog niet iets waar in 
de vastgoedsector voldoende aandacht aan wordt 
besteed. Naast kennis van de vastgoedmarkt en 
lokale omstandigheden, is kennis van de gebruiker 
van wezenlijk belang bij het selecteren van de juiste 
beleggingsobjecten. Wat is zijn of haar behoefte, 
wat is bepalend bij bijvoorbeeld de keuze van een 
woning en op welke gronden maakt een consument 
de keuze om producten online te kopen of juist in 
de fysieke winkel? En in welke winkel/welk type 
winkelgebied? Een vastgoedobject is maatwerk. 

Rekening houden met de gebruikerswensen 
kan onder andere door een kortere looptijd 
van contracten mogelijk te maken, door flexibi-
liteit in ruimtegebruik/-behoefte van gebruikers 

waar nodig te faciliteren en door het aanbieden 
van serviceconcepten (zoals ‘living as a service’ 
en ‘mobility as a service’). Overigens is dit niet 
specifiek een Europese trend maar geldt dit voor 
de mondiale vastgoedmarkt. Meer oog voor de 
gebruiker is essentieel bij het opbouwen van een 
duurzame vastgoedportefeuille waar niet alleen 
financieel maar ook maatschappelijk rendement 
tegenover staat. 

Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de 
manier waarop ruimte wordt gebruikt. Bovendien 
speelt vastgoed een belangrijke rol in het verbinden 
van mensen. Om goed te kunnen sturen op de 
wensen en behoeften van de gebruikers is actief 
assetmanagement noodzakelijk. Actief asset -
management is het instrument om waarde toe te 
voegen dan wel te maximaliseren en zo het verschil 
te maken.

 
Waar in Europa investeren?

De vastgoedmarkt in Europa kenmerkt zich in 
generieke zin door een stabiele performance.  
Dit geldt in belangrijke mate vooral voor de West- 
Europese landen. Lage correlaties tussen landen 
en sectoren zijn een voorwaarde voor een 
gebalanceerde vastgoedportefeuille en zorgen 
vervolgens voor een hoge rendement-risicoratio 
op portefeuille niveau. Een lage correlatie zorgt 
immers voor een lagere volatiliteit. De keuze voor 
een specifieke sector hangt af van het toekomst-
perspectief van deze sector, waarbij economische, 
technologische, demografische en structurele 
ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. 

De structurele veranderingen in combinatie met 
de huidige fase in de vastgoedcyclus, geopolitieke 
onzekerheden en een mogelijke toename van de 
lange rente na 2020, beïnvloeden momenteel in 
belangrijke mate de Europese vastgoedmarkten. 
Investeren in de belangrijkste core volwassen 
West-Europese vastgoedmarkten met een 
laag risicoprofiel, met daarbinnen een focus op 
groeiende steden, ligt het meest voor de hand. 
De meest populaire West-Europese vastgoed-
markten op basis van het investeringsvolume zijn 
Duitsland, het VK, Frankrijk, Nederland en Spanje. 
Investeerders richten zich daarbij in belangrijke 
mate op kantoren, woningen en logistiek vastgoed. 
Gezien de ontwikkelingen op de Europese 
winkelmarkt is de interesse in winkelvastgoed 
minder groot. 

 
BELEGGINGSSTRATEGIE EUROPA

Sector Huurprijzen Aanvangsrendement Focus op

Kantoren ↑→ ↓→ Prime CBD-locaties in de grote steden.

Winkels ↓→ ↑→ Prime high street retail, winkelcentra en grocery-anchored/

boodschappencentra.

Logistiek ↑ ↓ Logistieke hubs/knooppunten West- en Centraal-Europa.

Woningen ↑→ ↓→ Steden (mix van prime en secundaire steden).

Legenda
↑ Verwachte stijging
↑→  Stabiel tot lichte stijging
→  Stabiel
↓→  Stabiel tot lichte daling
↓  Verwachte daling
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Kantoren
De Europese kantorenmarkt kenmerkt zich door 
een historisch lage leegstand. De huurprijzen 
voor de meeste prime locaties zijn de afgelopen 
jaren gestegen en ook voor de komende twee tot 
drie jaar kan worden gerekend op een huurgroei 
vanwege de verwachte aanhoudende vraag naar 
kantoorruimte. Investeerders die geïnteresseerd 
zijn in beleggingen in de Europese kantorenmarkt 
kunnen zich het best richten op de ‘prime’ CBD- 
locaties10 in de grote steden. De aanvangsrende-
menten zijn inmiddels tot een record laag niveau 
gedaald hetgeen betekent dat voor beleggings-
objecten een relatief hoge prijs moet worden 
betaald.

Winkels
De Europese winkelmarkt is met de aanhoudende 
structurele veranderingen en verdere groei van 
online relatief complex. Er is een sterke polarisatie 
gaande; ‘prime’ locaties en objecten in de grote 
steden laten een goede performance zien ten  
koste van secundaire locaties. Deze locaties worden 
geconfronteerd met teruglopende bezoekers-
aantallen en oplopende leegstand. De beste kansen 
worden gezien voor investeringen in ‘prime high 
street retail’ en ‘grocery-anchored retail’. Zowel 
‘high street retail’ als ‘grocery-anchored retail’ 
fungeren als ‘plekken van betekenis’ en voorzien  
in een behoefte waarbij beleving en gemak centraal 
staan. In onze optiek zijn deze subsectoren van de 
Europese winkelmarkt dan ook het beste bestand 
tegen de eerder genoemde structurele verande-
ringen. Nog meer dan voor de andere sectoren 
geldt dat investeerders goed op de hoogte dienen 
te zijn van de lokale marktomstandigheden om een 
afgewogen investeringsbeslissing te kunnen maken.

Logistiek
De Europese markt voor logistiek vastgoed is 
een sector met een groot groeipotentieel. Door 
onder andere de aanhoudende groei van online is 
de vraag naar logistiek vastgoed bijzonder groot. 
Deze sterke vraag heeft geresulteerd in een stijging 
van de gemiddelde huur en ook de komende twee 
tot drie jaar wordt een verdere stijging van de 
huurprijzen voorzien. Vanwege het internationale 
karakter zijn vestigingspunten langs de belang-
rijkste transport assen in West- en Centraal-Europa 
het meest geschikt. Dit geldt zowel voor de grotere 
objecten als voor kleinere objecten die zich richten 
op de ‘last-mile’ stadsdistributie.

Woningen
De Europese woningmarkt is momenteel naast de 
markt voor logistiek vastgoed de best presterende 
sector. Deze interesse wordt in belangrijke mate 
gedreven door de aanhoudend sterke gebrui-
kersvraag. Door de urbanisatie richt deze vraag 
zich grotendeels op de grote Europese steden en 
stedelijke regio’s. De rendementen zijn historisch 
laag en dat betekent dat, net als op de Europese 
kantorenmarkt, investeerders erop bedacht dienen 
te zijn dat voor beleggingsobjecten een relatief 
hoge prijs moet worden betaald. Daarnaast zijn  
de huurprijzen sterk gestegen waardoor de betaal-
baarheid voor huurders in het geding komt.  
Diverse nationale en lokale overheden in Europa 
hebben daarom maatregelen genomen om de 
huurgroei te beperken. Dit geldt vooral voor de 
belangrijkste grote (‘prime’) Europese steden. 
Investeringen in secundaire steden (‘18-hour 
cities’, zie ook ‘Van een landenfocus naar een 
stedenfocus’) kunnen een aantrekkelijk alternatief 
zijn, evenals beleggingen in studentenhuisvesting, 
micro-appartementen, nieuwbouwobjecten 
en seniorenhuisvesting en/of zorgvastgoed. 
Afhankelijk van de ‘investment beliefs’ kan 
een keuze worden gemaakt tussen ‘prime’ en 
secundaire steden (of een mix daarvan) dan 
wel in niches en/of andere segmenten van de 
woningmarkt te investeren.

10) CBD staat voor ‘Central Business District’.



Syntrus Achmea Outlook 2020-202295/110

De toekomst: Trends,  
uitdagingen en mogelijkheden

House Modernes, Utrecht
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Een groot deel van deze Outlook is gewijd aan de 
verwachte marktontwikkelingen in diverse deelmarkten 
in de periode 2020-2022. We vinden het echter ook 
belangrijk om voorbij de horizon van 2022 te kijken. Wat 
zijn op de langere termijn de trends en ontwikkelingen 
in Nederland waar we rekening mee moeten houden? 
Welke uitdagingen levert dat op en welke mogelijkheden 
zijn er voor beleggers om nu al rekening te houden met 
deze ontwikkelingen? Uiteraard speelt er veel, maar 
we willen de bespreking van trends hier beperken tot 
degene met een duidelijke impact voor steden.

Inleiding

Trend 1 
Verstedelijking & 
Schaarse ruimte

Trend 3 
Vereenzaming

Trend 5 
Klimaatverandering

Trend 2 
Doelgroepen &  
Inclusiviteit

Trend 4 
Anything as a service
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Trend 1

Verstedelijking &  
Schaarse ruimte

De trek naar de stad is onmiskenbaar en de 
verstedelijking zet de komende jaren volop door. 
De stad is vooral voor jongeren een magneet, 
vaak in eerste instantie vanwege de onderwijs-
mogelijkheden en na het afstuderen blijft men vaak 
hangen vanwege de baankansen. De stedelijke 
dynamiek en de daarbij behorende voorzieningen 
passen bij de levensstijl van jongere doelgroepen. 
Daarnaast zijn de stedelijke economieën gemiddeld 
genomen robuust en dit bepaalt uiteraard ook voor 
een belangrijk deel de toekomstkansen. Vooral 
de grotere steden (G5) in Nederland zijn in de 
afgelopen jaren (fors) gegroeid qua inwonertal  

en ook de komende jaren zet deze trend volop 
door. In het verlengde van de urbanisatietrend 
speelt een ontwikkeling die voor veel hoofdbrekens 
in de stedelijke agglomeraties zorgt en dat is het 
gebrek aan ruimte om de groei op te vangen. Dit 
vraagt om duidelijke keuzes; het meest voor de 
hand ligt het intensiveren van het ruimtegebruik 
in de steden zelf door bijvoorbeeld hoogbouw en 
functiemenging binnen één gebouw. Uiteraard is 
groei via uitleglocaties ook mogelijk, maar dan bij 
voorkeur gelinkt aan uitbreiding van het bestaande 
ov-netwerk, zodat die ‘levenslijn’ met de bestaande 
stad gegarandeerd is. 

 
VERLOOP INWONERAANTAL G5-STEDEN

Bron: CBS, ABF, Bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Wat zijn de uitdagingen? 

De grootste steden in Nederland kennen 
momenteel een gespannen woningmarkt, waarbij 
in sommige segmenten de vraag het aanbod ver 
overtreft. Vooral de middeninkomens hebben 
grote moeite met het vinden van een betaalbare 
woning. Schaarste heeft een prijsopdrijvend effect 
en dus stijgen niet alleen koopwoningen in prijs, 
maar kennen ook de huurprijzen een opwaartse 
druk. De belangrijkste uitdaging is om de schaarste 
op te heffen en dat betekent dat de woningpro-

ductie in alle segmenten omhoog moet. Want 
naast het bieden van keuzemogelijkheden aan de 
‘nieuwe instroom’ levert dit ook een impuls aan 
de gewenste doorstroming op de lokale woning-
markten. Mogelijkheden voor nieuwbouw moeten 
binnen de steden gezocht worden via intensivering 
van het ruimtegebruik. Dit ligt voor de hand nabij 
ov-knooppunten. Intensiveren mag echter niet ten 
koste gaan van de leefbaarheid, dus extra aandacht 
voor openbare ruimte en publiek groen is nodig. 
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Welke mogelijkheden zijn er? 

Voor beleggers zijn er in theorie volop kansen 
om te investeren in de steden dankzij de verdere 
verstedelijking. Het verzilveren van die kansen 
is echter lastig. Door diverse oorzaken blijft de 
woningbouwproductie achter. Soms is dit te 
wijten aan het ontbreken van locaties die op 
korte termijn tot ontwikkeling kunnen worden 
gebracht, maar helaas constateren we ook dat 
visie, beleid en daadkrachtige executie vanuit de 
gemeentebesturen te wensen overlaten of leiden 
tot verkeerde keuzes. Beleggers kunnen vanuit 
hun overtuiging dat de stad toekomstwaarde 
heeft, hun mening over verantwoorde stedelijke 
ontwikkeling, maar ook vanuit hun visie op de stad 
als flexibel ecosysteem waar wonen, werken en 
ontspannen een plek verdienen, gemeenten helpen. 
Dit kan bijvoorbeeld door al in een veel vroeger 
stadium dan tot nu gebruikelijk mee te denken 

over en zelf ook te participeren in bijvoorbeeld 
gebiedsontwikkelingen c.q. -transformaties. De 
verdichtingsopgave vraagt verder om creatieve 
(ontwerp)oplossingen. Nodig zijn concepten voor 
efficiënt ruimtegebruik met oog voor de kwaliteiten 
van de stedelijke context. Concreet betekent 
dit voor beleggers dat zogenaamde mixed-use- 
objecten, waarin meerdere functies in één complex 
worden gecombineerd, interessant zullen zijn. 
Het mixed-use-object moet contextspecifiek 
zijn. Dit houdt in dat niet alleen rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van beoogde 
gebruikers, maar dat ook de omringende context 
nadrukkelijk als bouwsteen moet worden gebruikt. 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de plinten 
ook een functie vervullen voor de buurt en dat 
connectiviteit met het ov optimaal moet zijn. 

West Beat, Amsterdam
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In de stedelijke gebieden vindt geleidelijk aan 
een socio-demografische verschuiving plaats met 
gevolgen voor plekken om te wonen, te werken 
en te ontspannen. De stedelijke bevolking wordt 
namelijk aan de ene kant jonger door de instroom 
van jonge mensen die komen studeren of werken 
en zich thuis voelen in de dynamische stedelijke 
context. Aan de andere kant is juist ook in de stad 
de vergrijzing duidelijk merkbaar, zoals ook in 
de rest van Nederland. De uitsortering naar deze 

twee groepen in de stad wordt extra duidelijk 
doordat gezinnen (dreigen te) vertrekken en er zich 
nauwelijks nieuwe gezinnen vestigen. Het gevolg is 
dat buurten en wijken geleidelijk veranderen en er 
nauwelijks sprake van variatie is. Daarnaast wordt 
het voor bepaalde (beroeps-)groepen ook steeds 
lastiger om binnen hun financiële kaders in hun 
woonbehoefte te voorzien. Deze groepen dreigen 
buiten de boot te vallen en de inclusiviteit van de 
stad staat op het spel.

 
GROEI ALLEENSTAANDEN IN DE G5 (2018-2040)

Bron: CBS, ABF, Bewerking Syntrus Achmea Real Estate & Finance
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Wat zijn de uitdagingen?

Kleinere huishoudens hebben over het algemeen 
behoefte aan kleinere woningen. Daarbij geldt 
vooral voor de jongere huishoudens met een sterke 
stedelijke oriëntatie dat ze ook andere eisen stellen 
aan het woonproduct. Vaak bezien ze de woning 
in relatie tot de context waarin deze zich bevindt. 
Een belangrijk deel van hun leven speelt zich 
immers buiten de woning af en daarom hechten 
ze veel waarde aan de nabijheid van bepaalde 
voorzieningen, openbaar vervoer en aantrekkelijke 
openbare ruimte. Deze zogenaamde ‘urban life 
style’ vraagt dus om een nieuwe definitie van het 
woonproduct. Gezinnen hebben daarentegen wel 
behoefte aan grote(re) woningen, maar die zijn 
op veel plekken in de stad dus niet beschikbaar 

of te duur in relatie tot het beschikbare budget. 
Geconstateerd moet worden dat in diverse steden 
sprake is van een mismatch tussen het beschikbare 
aanbod en de vraag. In de praktijk betekent dit 
dat bestaand aanbod, dat vaak geschikter is 
voor andere typen bewoners, nog ‘bezet’ wordt 
gehouden door bewoners die wel weg willen maar 
niet kunnen en dat daarmee bewoners die ook 
in de stad willen wonen niet of nauwelijks aan 
bod komen. Doorstroming en differentiëren door 
variatie in woningaanbod zijn derhalve de belang-
rijkste thema’s. 

Trend 2

Doelgroepen & 
Inclusiviteit
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Welke mogelijkheden zijn er?

Het is dus noodzakelijk om te differentiëren in het 
woningaanbod. Beleggers moeten zich daarbij niet 
alleen verdiepen in doelgroepen en hun voorkeuren 
qua woonproduct, maar tevens moet er goed 
gekeken worden of de context bij dit woonproduct 
past. Dit vergt dus een meer conceptuele 
benadering van investeringen waarbij specifieke 
doelgroepen optimaal worden bediend (impuls 
voor het rendement) en waarbij het benutten 
van de stedelijke setting meerwaarde geeft 
(verlaging van het risico). Inclusiviteit vraagt om 
een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen 
die in het maatschappelijke krachtenveld actief 
zijn, dus gemeenten, corporaties, zorgpartijen en 

institutionele beleggers. Beleggers hebben de 
mogelijkheid om hieraan een bijdrage te leveren 
door de focus te richten op specifieke doelgroepen, 
denk bijvoorbeeld aan studenten, starters, senioren 
of bepaalde beroepsgroepen. Maar ook kan 
gedacht worden aan groepen met een specifieke 
etnische achtergrond of met een lichamelijke 
beperking. Beleggers kunnen in kwetsbare wijken 
zorgen voor variatie in huur- en productaanbod, 
bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met 
corporaties. Beleggers kunnen ook investeren in 
maatschappelijk vastgoed door bijvoorbeeld zorg 
of onderwijs in diezelfde wijken mogelijk te maken. 

EGW, Eindhoven
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In de samenleving is onder grote groepen sprake 
van groeiende vereenzaming. Het is zeker niet 
alleen een probleem dat zich voordoet onder 
ouderen, waar het vaak te verklaren is door het 
geleidelijk wegvallen van het sociale netwerk. Het 
probleem doet zich echter ook steeds vaker voor 
onder jongeren. Juist voor deze groep geldt dat 
ze ondanks de digitale mogelijkheden om altijd 
met alles en iedereen verbonden te zijn, toch in 
het echte leven vaak op zichzelf zijn aangewezen. 
Jongeren geven als redenen voor eenzaamheid dat 

ze een beperkt sociaal netwerk hebben en ze het 
tevens lastig vinden om sociale contacten te leggen 
en te onderhouden1. In de figuur bij Doelgroepen 
& Inclusiviteit wordt de groei van het aantal 
alleenstaanden getoond en deze statistiek draagt 
helaas bij aan deze, misschien meest ingrijpende, 
maatschappelijk trend. De figuur hieronder laat 
voor de G5 hoge percentages zien van mensen 
die zeggen eenzaam te zijn. Eenzaamheid zal voor 
veel mensen de perceptie van geluk en gezondheid 
beïnvloeden.

 
OVERZICHT EENZAAMHEID IN DE G5 EN NEDERLAND

Bron: RIVM/ministerie VWS, 2016
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Wat zijn de uitdagingen? 

De verstedelijking en daarmee de groei van 
alleenstaanden geeft dus kans op een toenemende 
vereenzaming. Tegelijkertijd zijn er vele techno-
logische en ‘smart’ oplossingen beschikbaar om 
mensen met elkaar – of desnoods met een robot – 
te laten communiceren. Dit kan een oplossing zijn, 
maar het kan ook een onderdeel van het probleem 
zijn. De ontwikkelingen/mogelijkheden rondom 

‘e-health’2 zijn bijvoorbeeld vanuit technologisch 
perspectief geweldig, vanuit sociaal perspectief kun 
je er vraagtekens bij plaatsen. Want met name voor 
ouderen geldt dat het bezoek aan de huisarts vaak 
als uitje wordt gezien en een kans om met iemand 
een praatje te maken. Dit is namelijk de essentie; 
mensen zijn sociale wezens en hebben behoefte 
aan werkelijk sociaal contact en dus ontmoetingen.

Trend 3

Vereenzaming

1) https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/ 
jongeren-voelen-zich-vaker-eenzaam-dan-ouderen/

2) E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg 
waardoor men in staat is om de regie te nemen over de eigen gezondheid. Bron: https://www.zorgvisie.nl/thema/e-health/
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Welke mogelijkheden zijn er? 

Het faciliteren van sociaal contact is de sleutel tot 
het tegengaan van de vereenzaming. Beleggers 
moeten zich bewust zijn welke factoren geluk en 
gezondheid van de huurders of gebruikers van hun 
objecten beïnvloeden. Concreet betekent dit een 
focus op welbevinden door bijvoorbeeld ontmoe-
tingen tussen bewoners onderling (in het gebouw) 
en met bewoners uit de buurt te stimuleren. De 
toevallige ontmoetingen – de zogenaamde ‘happy 
accidents’ – geven vaak een impuls aan de sociale 
cohesie. Verder zorgt een gebouw met een goed 

geprogrammeerde plint ervoor dat de omgeving 
een verlengstuk wordt van het gebouw. Maar ook 
door smart technologie daadwerkelijk slim in te 
zetten. Bijvoorbeeld door in grotere objecten een 
communitymanager aan te stellen die via deze 
technologie een signaal krijgt wanneer bewoners 
niet of nauwelijks hun woning uitkomen. Binnen 
zorgvastgoed zijn vaak al uitgekiende oplossingen 
voorhanden om deze problematiek het hoofd te 
bieden.

Julianaplein, Zaandam
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Sinds de crisis merken we dat sommige 
economische waarden zijn gaan verschuiven.  
Er wordt steeds minder belang gehecht aan het 
feitelijke bezit, maar des te meer aan gemak  
(‘I want it here and I want it now’). Daarom worden 
steeds meer producten als dienst aangeboden. 
Waarom nog een auto bezitten als je er een via 
een simpele app kunt regelen wanneer je hem 
nodig hebt (bijvoorbeeld Greenwheels)? Waarom 
nog een fiets kopen als je er ook een abonnement 
op kunt nemen en je tevens volledig ontzorgd 
bent (bijvoorbeeld Swapfiets)? Waarom een dure 

taxi nemen als je via je chipkaart een OV-fiets 
op het station van aankomst kunt gebruiken? De 
volgende stap is dat via één platform een mobili-
teitsoplossing van deur tot deur te regelen is. Dit 
wordt ook wel ‘Mobility as a Service’ genoemd. 
Maar dit ‘volledig’ uitbesteden kun je op veel meer 
behoeften toepassen. Dat wat tot voor kort werd 
verkocht als product aan de eindgebruiker, kan nu 
vaak via een ‘platform’ geleverd worden als dienst. 
Dus ook als het om wonen en werken gaat. Kortom, 
we gaan richting ‘Anything as a service’. 

 
GROEI DEELAUTO’S IN EUROPA

Bron: Car sharing unlocked, ING Economics Department (October 2018)
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Wat zijn de uitdagingen? 

De ontwikkelingen in relatie tot deze trend volgen 
elkaar in rap tempo op. Dit betekent ook dat de 
eindgebruikers of consumenten steeds hogere 
verwachtingen hebben. Ze gedragen zich derhalve 
anders, waarbij het moment en de daarbij passende 
gemoedstoestand de behoefte bepalen. Als 
voorbeeld geldt de thuisbezorging; tot enkele  
jaren geleden betrof dit hoofdzakelijk pizza’s en 
tegenwoordig verwacht men ook van een luxe 
restaurant dat de ‘signature dish’ thuisbezorgd  
kan worden. Dit vergt veel van het aanpassings-
vermogen van ondernemers. Wij verwachten  
dat deze trend zich ook zal vertalen in relatie  

tot de verhuur van woonruimte. Alleen huren  
van kale vierkante meters past niet meer bij de 
woonbehoefte van een groeiende groep huurders. 
De vraag is dus naar welke diensten deze woon  -
behoefte zich zal vertalen.

Trend 4

Anything as a service 
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Welke mogelijkheden zijn er? 

De woning (het vastgoed) zal slechts een 
onderdeel vormen van een breder pakket aan 
dienstverlening met betrekking tot het wonen. 
Het huren van de vierkante meters en afdragen 
van servicekosten alleen past niet langer bij de 
veranderende voorkeuren qua dienstverlening. 
Toekomstige huurders besteden liever hun geld 
aan bijvoorbeeld ‘Living as a Service’, waarbij 
aanvullend op de feitelijke woning ook mobiliteit 
wordt geleverd (zoals het beschikbaar stellen 
van leenauto’s en fietsen), gemeenschappelijke 
voor   zieningen in de plint (bijvoorbeeld wassen 

en drogen) maar ook conciërgediensten (het 
aannemen van pakketten en binnen laten van 
monteurs). Uiteraard kan de huurder dit betalen 
omdat binnen het ‘as a service’-concept heel veel 
uitgaven niet meer plaats hoeven te vinden of 
omdat men simpelweg iets over heeft voor het 
gemak. Voor beleggers is het noodzakelijk om te 
beseffen dat een groeiende groep huurders niet 
meer in termen van huur en bijkomende kosten 
denkt, maar dat het voor hen over een totaal 
woonbudget gaat. Deze perspectiefwissel levert 
interessante aanknopingspunten op. 

Yours, Leiden
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De actualiteit laat ons onmiskenbaar kennismaken 
met klimaatverandering: diverse weerrecords 
volgen elkaar in rap tempo op. Klimaatverandering 
is er dus al en we zullen ernaar moeten handelen. 
Uiteraard is het nodig om door reductie van CO2 
de effecten van toekomstige klimaatverandering 

te mitigeren. Urgenter is dat Nederland zich heel 
snel moet aanpassen op de effecten van de reeds 
merkbare klimaatverandering. De temperatuur-
stijging, de bodemdaling, de hittestress in steden 
en hoosbuien zijn gevolgen waarvoor adaptatie van 
steden en gebouwen noodzakelijk is. 

 
STEDELIJK HITTE-EILANDEFFECT

Bron: klimaate�ectatlas.nl
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Deze kaart geeft het stedelijk hitte-eilandeffect 
(UHI) weer in °C. Dit is het gemiddelde lucht -
temperatuurverschil tussen de stedelijke en 
omliggende landelijke gebieden. Het stedelijk 
hitte-eilandeffect is het sterkst ’s nachts.  
Het zorgt ervoor dat de luchttemperatuur  
’s nachts minder daalt. De kaart geeft een 
voorspelling van het stedelijk hitte-eilandeffect 
weer op basis van verschillende onderliggende 
kaartgegevens: de bevolkingsdichtheid, 
windsnelheid, hoeveelheid groen, blauw  
en verharding.
 

Trend 5

Klimaatverandering 
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Wat zijn de uitdagingen? 

Klimaatverandering is lange tijd een abstract begrip 
geweest. Door onder andere de verzengende 
hitte in de zomers van 2018 en 2019 is er sprake 
van ‘reality check’ en een groeiend besef dat nu 
anticiperen noodzaak is. De vraag is echter of er 
prioriteiten gesteld kunnen worden? Bodemdaling 
is in delen van Nederland door verdroging een 
feit en dat kan leiden tot funderingsproblemen. 

Hoosbuien komen regelmatig voor in vrijwel alle 
delen van het land met grote wateroverlast tot 
gevolg, de stad kan zijn warmte niet kwijt door 
de enorme hoeveelheden verharding etc. Het is 
duidelijk dat drastische maatregelen nodig zijn om 
de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te 
bieden. 

 
Welke mogelijkheden zijn er? 

Vanuit het beleggersperspectief moet zowel aan 
maatregelen voor mitigatie als adaptatie worden 
gedacht. Er moet per object duidelijk worden aan 
welke klimaateffecten het blootgesteld wordt en 
wellicht gaat worden in de toekomst. Op basis 
daarvan kunnen maatregelen genomen worden 
om de effecten het hoofd te bieden. Wezenlijker 
is echter klimaatadaptatie en dat betekent dat 
objecten, maar ook de omgeving waarin ze 
staan, worden ontworpen (of worden aangepast) 
aan de nieuwe klimaatwerkelijkheid. Beleggers 
moeten zich bewust zijn dat er geen ‘one size 
fits all’-aanpak is; dit betekent dat elke locatie in 
Nederland zijn eigen klimaatuitdagingen kent.
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Institutionele beleggers kunnen een positieve impact 
op de samenleving hebben door te investeren in 
leefbare steden. Leefbare steden zijn steden waar 
duurzame ontwikkeling vooropstaat en waar rekening 
wordt gehouden met toekomstige generaties en 
relevante trends in de maatschappij. 

Op basis van deze trends kunnen we stellen dat 
het interessant blijft om in stedelijke gebieden 
in vastgoed te beleggen. Beleggers kunnen een 
bijdrage leveren aan het oplossen van de nieuwe 
woningnood door bijvoorbeeld in een vroegere 
fase betrokken te zijn bij gebiedsinvesteringen. 
Daarmee zou de broodnodige woningproductie 
een impuls kunnen krijgen. Samenwerking met 
andere stedelijke stakeholders, zoals corporaties  
en zorgpartijen, zal er door de variatie in huur-  
en productaanbod voor zorgen dat op wijkniveau 
de doorstroming op gang komt. 

Verdichting in bestaand stedelijk gebied is door de 
schaarste aan ruimte noodzakelijk en door verticale 
functiemenging (via mixed-use-concepten) 
ontstaan interessante beleggingsmogelijkheden. 
Dergelijke concepten dienen juist de verbinding 
met de omringende context te zoeken; daarin 
liggen bijvoorbeeld kansen voor de invulling van 
de plint met een commercieel of maatschappelijk 
programma.

Vooral in stedelijke gebieden veranderen de 
voorkeuren van woonconsumenten snel. Dit 
vraagt van beleggers een bredere blik op het 
woonproduct. De gehuurde vierkante meters zijn in 
de beleving van steeds meer huurders slechts een 
deel van het totale pakket, waarvan ook gedeelde 
voorzieningen en diensten deel uit zullen maken. 

Het maatschappelijk rendement van beleggen 
in stedelijk vastgoed komt tot uiting door meer 
te kijken naar specifieke doelgroepen en hun 
woonbehoeften en te investeren in maatschappelijk 
vastgoed (zorg en scholen), maar ook de bijdrage 
aan inclusiviteit en sociale interactie van deze 

investeringen in ogenschouw te nemen.  
Juist deze laatste aspecten richten zich op geluk 
en gezondheid van de eindgebruikers. Dit is in het 
kader van de stijgende vereenzaming van grote 
groepen mensen ook tot de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van beleggers te rekenen. 

De klimaatrealiteit dwingt beleggers tot handelen. 
Uiteraard gaat het om diverse mitigerende 
maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. 
Maar afhankelijk van de specifieke locatie in 
Nederland, zal ook adaptatie van vastgoed nodig 
zijn om de huidige en verwachte klimaateffecten 
het hoofd te bieden.

Conclusies
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